
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke 
Dato: 20.09.2016 
Tidspunkt: Ca . 14:00 
 
Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

96/2016 Godkjenning av møteprotokoll 05.09.2016                                                   s.  2 
97/2016 Søknad - vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vestfold                                                                           s.  8
98/2016 Eierskap og interkommunale samarbeid                                                      s. 34

99/2016 Ungdomsråd                                                                                                 s. 36

100/2016 IA-avtalen                                                                                                     s. 39

101/2016 Søknad fra Kirkelig Fellesråd                                                                       s. 50

102/2016 Forliksråd                                                                                                     s. 54

103/2016 Orientering - Grunnlag for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020         s. 59 
104/2016 Orientering fra prosjektleder - september 2016                                            s. 61

105/2016 Saksliste til Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda - 11. oktober 2016 s. 62 
106/2016 Eventuelt - 20.09.2016                                                                                 s. 64 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
Dato 16.09.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 

 
      

1

mailto:postmottak@stokke.kommune.no
http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord


 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/152 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 05.09.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
96/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Arbeidsutvalget 5. september 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Møteprotokoll. 05.09.16 
 
 

 

 

 

2



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke 
Dato: 05.09.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:15 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder   Bjørn Ole Gleditsch 
  Anne Strømøy  
  Bjarne Sommerstad  
  Hilde Hoff Håkonsen 
  Erlend Larsen 
  Nils Ingar Aabol 
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Side2 
 

Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 90/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.08.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 8. august 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Nils Ingar Aabol: 
Sak 82/2016 Orientering - behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
Dette er en referatsak som kun redegjør for Sandefjord sin situasjon, den sier ikke noe om 
situasjonen i Stokke og Andebu.  
Saken redegjør ikke for det samlede behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger i hele 
den nye kommunen slik sakstittelen signaliserer.  

 

Prosjektleders innstilling med tillegget som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. (5-0)  

 
AUs 90/2016 vedtak: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 8. august 2016 godkjennes, med tillegget under sak 82/2016 
fra Nils Ingar Aabol.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 91/2016 
ORIENTERING OM STATUS – DISPONERING AV TILSKUDD TIL 
ENGANGSKOSTNADER VED KOMMUNESAMMENSLUTNINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Saken tas til orientering, og Fellesnemnda slutter seg til rutiner for oppfølging og 
dokumentasjon. 

2. Ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift og møtegodtgjøring for vararepresentanter 
dekkes av engangstilskuddet. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Økonomisjef Thor Fjellanger orienterte i saken.  
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Side3 
 

Saksopplysning: 
Det mangler et vedlegg i saken. Dette vil bli lagt ved til behandlingen i Fellesnemnda.  

Enighet om at det til Fellesnemnda legges frem en totaloversikt over hva det er søkt støtte 
for og hva de ulike midlene har blitt brukt til.  

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (6-0)  

 
AUs 91/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Saken tas til orientering, og Fellesnemnda slutter seg til rutiner for oppfølging og 
dokumentasjon. 

2. Ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift og møtegodtgjøring for vararepresentanter 
dekkes av engangstilskuddet. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 92/2016 
VEDTEKTER FOR VESTFOLD KOMMUNEREVISJON  
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget forbeholder seg retten til endret oppfatning til innstillingen, da de ikke har lest 
vedtektene til Vestfold kommunerevisjon.  

Dagens vedtekter og de nye vedtektene bør følge saken til behandlingen i Fellesnemnda. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (6-0) 
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AUs 92/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 93/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å ta saken til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (5-0) 

 
AUs 93/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å ta saken til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 94/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMNDA - 20. 
SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Enighet om at følgende saker, i tillegg til de som allerede er skissert i saken, bør behandles i 
Fellesnemnda 20. september: 

· Premisser rundt avtalen Fossnes 
· Godtgjøring folkevalgte 
· Orientering - status varaordførerkjede 
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Enighet om at sak "Status økonomi, sammenslåingsprosjektet" også settes på sakslisten til 
PSU. 
 
 

Prosjektleders innstilling med de endringer og tillegg som kom frem i møtet, enstemmig 
vedtatt. (6-0) 

 
AUs 94/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer under: 

SAKER  PSU FN 
Godkjenning av referat /protokoll   x x 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget  x x 
Organisering av miljørettet helsevern  x x 
Status økonomi, sammenslåingsprosjektet  x x 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og 
innstillingsrett (delegeringsreglement)   

x 
(kap 5) 

x 

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ (Politisk 
reglement) 

x  
(kap 10) 

x 

Reglement for klagenemnd   x 
Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter 
(Innsynsreglement)  

 x 

Nærdemokratiordning   x 
Vedtekter for Vestfold Kommunerevisjon x x 
Premisser rundt avtalen Fossnes  x 
Godtgjøring folkevalgte  x 
Orientering - status varaordførerkjede  x 
Orientering fra prosjektleder  x x 
Orientering fra temakomiteene   x 
Eventuelt   x x 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 95/2016 
EVENTUELT - 05.09.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch: 
Det legges opp til en lunsj på Park hotell etter møtet i Fellesnemnda 11. oktober 2016. 

 
 

********************************************************************************************************* 
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Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4277 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Søknad - vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Vestfold 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
97/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Sandefjord kommune sender søknad til Helsedirektoratet om å være vertskommune for 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Søknad til Helsedirektoratet 
Vedlegg 2 - Utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste 
 
Sammendrag 

Sandefjord kommune har siden 2010 vært vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V). Vertskommune innebærer kommunen må legge til rette for 
arbeidsplasser til ansatte som er knyttet til USHT-V. USHT-V drives på oppdrag fra 
Helsedirektorat, men skal ha en sterk lokal forankring. Ordningen ble evaluert i 2015, og 1.juli 2016 
kom Helse- og omsorgsdepartementet med nye føringer for fremtidens utviklingssentre. Det ble 
foretatt en del endringer i kriteriene for å bidra til mer robuste utviklingssentre. Blant annet skal det 
ikke være mer enn et senter i hvert fylke. 

1.juli ble det sendt ut en invitasjon til alle nåværende utviklingssentre om å søke om å videreføre 
oppgaven som utviklingssenter med de nye kriteriene.  

Hovedmålet i det nye regelverket er: Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i 
hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og 
implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til 
kommunene i fylket. 

Bakgrunn 

Etter de nye kriteriene skal USHT være politisk forankret i vertskommunen 

 
Saksfremstilling 
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Det kreves kommunal medfinansiering for å være vertskommune for USHT-V. Det er ikke stilt noe 
krav om sum, men at det blir forklart hvordan denne finansieringen er tenkt. Sandefjord kommune 
vil pr i dag motta 1,9 mill pr år i driftstilskudd til USHT-V fra Helsedirektoratet. 

Medfinansieringen fra kommunen vil være i form av kompetanse og ressurser fra 
eksisterende midler i kommunalområdet, og vil variere ut fra hvilket behov som skal 
dekkes.  

Se også vedlagt søknad til Helsedirektoratet 

Økonomiske konsekvenser 

Administrasjon arbeider med å utrede ytterligere grunnlagstall i saken, dette vil fremkomme i saken 
til FN.  

Konklusjon 

Utviklingssenter for Vestfold i Sandefjord kommune vil bidra til å sikre kvaliteten på tjenestene og 
stimulere til tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye 
løsninger. På denne måten vil Sandefjord kommune bli oppfattet som en spennende og utviklende 
arbeidsplass. Dette vil bidra til økt rekruttering. Prosjektleder vil derfor anbefale at Sandefjord 
kommune sender søknad. 

Sandefjord kommune sender søknad om å være vertskommune for USHT-V 

 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             Ellinor Bakke Aasen 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
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1.0 Utviklingssenteret er utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester 
Sandefjord kommune ble tildelt utviklingssenter for hjemmetjenester i 2010 etter å ha 
vært undervisningssykehjem fra 2007. Undervisningssykehjemmet var fra starten 
knyttet til Nygård sykehjem. Etter at kommunen ble vertskommune for begge 
sentrene ble det vedtatt at disse skulle organiseres med felles ledelse og felles fag- 
og samarbeidsråd. Ledelsen bestod av de tre seksjonslederne en for institusjon, en 
for hjemmetjeneste og en for botiltak- og aktivitet. Det var to prosjektkoordinatorer 
som hadde ansvaret for den daglige driften av Utviklingssentret. De to første årene 
ble oppgavene fordelt mellom institusjon og hjemmetjenester, men utviklingen gikk 
mer og mer i mot et senter. 
Fra 2012 ble Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) 
formelt et senter, og fra 2014 med en leder som inngikk i ledergruppen til helse- og 
sosialsjefen. USHT-V skulle være et strategisk virkemiddel for hele helse- og 
omsorgsetaten i Sandefjord kommune. Dette er forankret i Strategisk plan 2016 for 
helse- og sosialetaten i Sandefjord kommune. 
Fra 2017 blir Sandefjord, Stokke og Andebu slått sammen til en kommune, 
Sandefjord kommune, med ca 63 000 innbyggere.  
Organiseringen av den nye kommunen skal være klar i løpet av høsten 2016. Det er 
planlagt en ny FOU avdeling (avdeling for fag, forskning og innovasjon) med USHT-V 
som en del av denne avdelingen. Avdelingen skal organiseres i staben til 
kommunalsjef for området helse, sosial og omsorg. Staben vil ha en leder som inngår 
i ledergruppen til kommunalsjefen.  
FOU avdelingen blir organisert med egen leder som også er leder for USHT-V. 
Denne lederen rapporterer til stabsleder, men kan også melde saker til 
kommunalsjefens ledergruppe. 
 
Organisering av kommunalområdet helse, sosial og omsorg: 

 
 
Organisering av stab: 
 

 

Kommunalsjef 

Helse, sosial og 

omsorg 

 

NAV 

 

Barnevern 

Senter og 

hjemmetjeneste 

Sandefjord 

medisinske senter 

Familie og helse, 

psykisk helse og rus 

 

Stab 

Bo- og 

behandlingssentre 

 

Bolig og aktivitet 

Økonomi- og 

stabssjef 

 

Tjenestekontor 

 

Økonomiavdeling 

 

Boligkontor 

FOU-avdeling 

USHT-V 
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1.1 Utviklingssenteret er knyttet til fag– og utviklingsmiljø i 
vert skommunen 

Den nye FOU avdelingen i Sandefjord kommune skal være et virkemiddel for å øke 
fokus på fagutvikling, kvalitet, forskning og innovasjon. Hensikten med en felles FOU 
for Helse, sosial og omsorgsetaten (HSO) er å etablere et robust kompetansemiljø 
som kan bistå seksjonene slik at de står bedre rustet til å møte dagens og 
morgendagens utfordringer. Det foregår i dag mange gode utviklings- og 
opplæringsaktiviteter i alle deler av helse- og sosialtjenestene. Å samordne deler av 
disse aktivitetene og dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer på tvers av 
virksomhetene vil bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse og en 
kompetanseutvikling på området. 

USHT-V vil være et viktig virkemiddel og en drivkraft for FOU avdelingen og vil bidra 
til å gjøre medarbeiderne kompetente til de oppgaver, krav og mål som er for 
kommunalområdet helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune. Det vil si at 
medarbeiderne skal ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger til oppgavene 
de skal utføre. 

 

2.0 Tilskuddsregelverk og mål for utviklingssenteret 
USHT-V skal være en pådriver for å sikre kunnskapsbaserte, trygge og virkningsfulle 
tjenester i helse, sosial og omsorg i Vestfold fylke. Pasientens/brukerens behov for 
samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. USHT- V og FOU 
avdelingens visjon er:  

 

 

 

 

FOU avdelingen og USHT-V vil arbeide for at Sandefjord kommune skal ha en 
kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy kvalitet, 
pasientsikkerhet og effektive tjenester. Dette skal oppnås ved hjelp av fagutvikling, 
forskning, kunnskapsbasert praksis, kompetente medarbeidere og innovativ utvikling. 
USHT-V vil ta dette arbeidet videre til alle kommunene i Vestfold og bidra til 
kompetente fagmiljøer for å oppnå bedre tjenester for fylkets innbyggere.  
USHT-V støtter og samarbeider med de øvrige kommunene i fylket når det gjelder 
metoder og verktøy i utviklings- og implementeringsarbeid og til å utvikle et lærende 

Utvikling gjennom kunnskap 

Tjenestene er bygget på forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 
brukermedvirkning   
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miljø. Dette skjer gjennom samarbeid i ulike prosjekter og nettverk. Et eksempel på et 
slikt prosjekt er utvikling av et E-læringsprogram som er et grunnleggende kurs for 
ansatte i tjenestene til utviklingshemmede. Her var alle kommuner med i utviklingen, 
og kurset er forankret på seksjonsnivå i alle kommuner gjennom faglig ansvarlig for 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. Det ble vedtatt at alle medarbeiderne i denne 
tjenesten skulle gjennomgå kurset før 2.juni 2016.  
Flere kommuner setter i gang egne prosjekter, men ønsker representanter fra USHT-
V inn i styringsgruppe eller prosjektgruppe som en støtte i arbeidet. USHT-V vil 
prioritere dette praksisnære arbeidet også i fremtiden da vi ser at det er et godt 
virkemiddel for implementering av ny kunnskap. 
 

2.1 Forankring 
USHT ordningen er forankret i Omsorg 2020 og Stortingsmelding 26 (2014-2015) 
«Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».  
USHT-V er politisk forankret i Helse- og sosialutvalget i Sandefjord kommune. USHT-
V er administrativt forankret hos rådmannen i Sandefjord kommune delegert til helse- 
og sosialsjefen i Sandefjord kommune, fra 2017 vil forankringen bli hos kommunalsjef 
for kommunalområde helse, sosial og omsorg. 
Lederforum Helse i Vestfold som består av kommunalsjefene for helse og 
omsorg/velferd, støtter Sandefjord kommune sin søknad om å være vertskommune 
for USHT Vestfold. 
 

2.2 Mål for USHT-V 
Utviklingssenteret skal være pådriver for kunnskapsbaserte tjenester i 
kontinuerlig forbedring og utvikling i Vestfold. ”En pådriver går foran og jobber 
for å få noe til å skje, motiverer andre og får med seg andre (Strategiplan, s.20). Et 
velfungerende nettverk med kontaktpersoner i fylket er avgjørende for 
måloppnåelse i forhold til Utviklingssenterets pådriverrolle, samt for å nå ut med 
informasjon og etablere samarbeid om prosjekter og kompetanseutvikling. 
USHT-V arbeider kontinuerlig for å inkludere alle kommunene i fylket, og for å få frem 
gode erfaringer fra andre kommuner. Dette skjer gjennom bredt nettverksarbeid, fag- 
og samarbeidsråd, samarbeid med utdanningsinstitusjoner, helseforetak og 
Fylkesmannen i Vestfold. Videre vektlegges gjennomføring av fagseminarer, 
erfaringskonferanser og kompetanseprogrammer med høy faglig relevans til lavest 
mulig kostnad for samtlige kommuner. 
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3.0 Bredt faglig perspektiv 
USHT-V har siden 2010 omfattet tjenesteområdene sykehjem, botilbud for menneske 
med demens, boliger for funksjonshemmede/utviklingshemmede og rus/psykisk 
helse. Fra 2013 har også tjenesteområdet rehabilitering blitt innlemmet. I tillegg til 
tjenesteområdene har USHT-V et faglig fokus blant annet på velferdsteknologi, 
eHelse, eLæring, forbedringskunnskap, frivillighetsarbeid, etikk, prosjektstyring, 
dokumentasjon, pasientsikkerhetsprogrammet og omsorg ved livets slutt. 

Fra 2017 ser en for seg at FOU avdelingen med USHT-V vil bli organisert etter 
fagområder og ikke etter tjenesteområder. Områdene er skissert i modellen under. Til 
hvert av fagområdene vil det være knyttet en eller flere fagutviklere. Fagutviklerne 
skal arbeide praksisnært og være fysisk knyttet til for eksempel et sykehjem eller en 
hjemmetjeneste avdeling.  FOU avdelingen vil i tillegg ha ressurser/kompetanse 
innen eHelse, opplæringsmodeller, dokumentasjon, forbedringsarbeid, analyse, 
verdiskapning, forebyggende arbeid, implementering og kompetansemobilisering. 

 

Utviklingssentret bidrar til fag- og tjenesteutvikling og spredning/implementering av ny 
kunnskap innen disse fagområdene ut fra nasjonale og lokale satsingsområder. Alle 
kommuner i Vestfold er viktige samarbeidsparter i denne satsingen og bidrar med 
egne ressurser gjennom nettverk og prosjektdeltagelse. Strategisk og systematisk 
satsing på kompetanse er helt avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning – og 
derfor et sentralt lederansvar. USHT-V arbeider kontinuerlig for at alle prosjekter, 
forskning og utviklingsarbeid er godt ledelsesforankret.  
Kompetanseplanlegging (kompetanseanalyse, kompetansestrategi og tiltaksplaner), 
implementering av tiltak, evaluering og oppfølging er hovedoppgavene til USHT-V. 

15



3.1 Utviklingssenteret bidrar til å utvikle effektive og brukerrettede 
tjenester 
For å oppnå gode, effektive og brukerrettede tjenester er brukerperspektivet 
avgjørende. I USHT-V dreier dette seg om ulike grader av brukerinvolvering.  
Brukermedvirkning – enten det er på system-, eller individnivå innebærer at brukeren 
er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk. Brukerstyring er når brukere 
styrer tjenesten eller tiltaket. USHT-V har i et prosjekt sammen med Larvik kommune 
testet ut brukerstyring av en tjeneste. Selv om det er småskalatesting kan vi si at det 
er vellykket både fra et brukerperspektiv og et arbeidsgiverperspektiv, og det er noe 
som en ønsker å utvikle videre. I dette prosjektet har vi hatt brukerrepresentanter 
med i prosjektgruppen fra oppstart noe som har gitt viktig og avgjørende kunnskap til 
at prosjektet har lykkes. Det å ha med brukerrepresentant helt fra idefasen har gitt 
oss mange nye perspektiver. Det har også gitt oss som Utviklingssenter viktig 
lærdom i å ha med brukere som en likeverdig part i en prosjektgruppe. I fagnettverket 
for rus/psykisk helse har vi med to erfaringskonsulenter som bidrar aktivt med et 
bruker og pårørende perspektiv. 
På individnivå betyr brukermedvirkning at den som benytter seg av et tjenestetilbud 
får innflytelse i forhold til dette tilbudet. Det betyr at vedkommende medvirker i valg, 
utforming og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte være tilgjengelige, noe 
som igjen vil innebære større autonomi, myndighet og kontroll over eget liv. Ved 
implementering av hjemmerehabilitering/hverdagsrehabilitering og helhetlig 
pasientforløp i kommunehelsetjenesten er brukermedvirkning og brukerstyring 
avgjørende for å nå målene.  
På politisk og administrativt nivå er det viktig at brukergrupper og 
brukerorganisasjoner blir involvert i prosesser før politiske beslutninger fattes.  
USHT-V har siden oppstarten hatt med representanter fra brukerorganisasjoner i fag- 
og samarbeidsrådet, også ved utforming av forskjellige kurs som for eksempel 
helsepedagogikk er brukerrepresentanter med i programkomite. 

3.2 Forsking, utvikling og innovasjon 
Helse og omsorgsdepartementet har utformet en helhetlig og bred strategi for 
forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Strategien skal danne grunnlag 
for utviklingen av en kunnskapsbasert helse og omsorgstjeneste kjennetegnet av 
kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester, og foreslår et kunnskapsløft for 
kommunene fordelt på tre områder (HelseOmsorg21):  
1. Et løft for innovasjon og forskning for, i, med og på kommunene 
2. Strukturer for forsknings- og utviklingsarbeid 
3. Tydeliggjøring av det kommunale forskningsansvaret 
Forskning og innovasjon skal bidra til utvikling av fremtidens helse og 
omsorgstjeneste. De kommunale helse- og omsorgstjenestene har behov for mer 
kunnskap om både tjenesteinnhold og tjenestekvalitet, organisering, styring og 
ledelse og effekter av nye arbeidsformer og faglige tilnærminger. For å legge til rette 
for kunnskapsbaserte tjenester legges det vekt på relevant og praksisnær forskning 
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av god kvalitet.  
Dette krever at kommunen og USHT-V selv er aktiv i å bringe frem relevante 
forskningsspørsmål. USHT-V samarbeider med senter for omsorgsforskning sør og 
akademia for utforming av forskningsspørsmål. Vi ønsker forskning som gir 
informasjon om vår kliniske og organisatoriske kvalitet og som bidrar til 
problemløsning til beste for pasientene.  
Forskningen skal springe ut fra problemstillinger i kommunen eller bidra til prosjekter 
fra regionale og nasjonale initiativ.  
Vi ønsker at forskningsspørsmålene i større grad skal være praksisdrevet enn de er i 
dag. Forskning på kommunens tjenester er også viktig for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget i politiske plan- og saksutredninger.  
 
Fagutvikling skal også skje gjennom fornying og innovasjon, og ved å stimulere til 
bruk av ny teknologi. 
FOU avdelingen og USHT-V skal bidra til: 

• Kontinuerlig kvalitetsutvikling gjennom kvalitets- og effektanalyser i det kliniske 
felt, herunder: Etablere og videreutvikle system for styringsinformasjon som 
omfatter: ledelse, pasient-/klientbehandling og brukermedvirkning. 

• Skape grunnlag for en lærende organisasjon som tilegner seg og tar i bruk 
forbedringskunnskaper 

• Etablere og vedlikeholde tydelige rutiner og systemer for dokumentasjon og 
resultatoppfølging 

• Gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner 
• Å formidle kunnskap gjennom planlagt opplæring 
• Kunnskapsutvikling gjennom utviklingsprosjekter. - Gjennomføre og være 

pådriver for utviklingsprosjekter innenfor HSO’s satsingsområder i samarbeid 
med aktuelle aktører 

• At velferdsteknologiske løsninger iverksettes og til at prosjektene er faglig og 
etisk funderte. Utviklingsprosjekter eller erfaringsbaserte modeller bør 
dokumenterer muligheter, begrensninger og utfordringer ved de teknologiske 
løsningene 

• Metoder for tjenesteutvikling, kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling. 
• Metoder for å utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere praksisnære 

utviklingsprosjekter 
• Å bygge kulturer som fremmer samhandling, refleksjon og læring. 
• Å bygge omdømme som bidrar til å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere 
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4.0 Samarbeid med øvrige kommuner i fylket 
USHT-V skal være en god rollemodell for helse- og omsorgstjenesten i 
Vestfold og skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommuner, 
spesialisthelsetjenestene, Høgskolen, Fylkesmannen og Senter for 
omsorgsforskning.  
Det systematiske samarbeidet med de øvrige kommunene i fylket skjer i første 
omgang gjennom de etablerte fagnettverkene som er forankret i lederforum 
Helse for kommunalsjefene i Vestfold.  
Det er ikke skrevet avtale med hver enkelt kommune, men gjennom KiV 
lederforum og Fylkesmannen i Vestfold ligger det klare forventinger til 
samarbeid. Alle kommuner i Vestfold deltar i alle nettverkene. 
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT-V mange medarbeider i 
kommunene i Vestfold. USHT driftet i 2015 fem fagnettverk og var medansvarlig for 
driften av to fagnettverk. Alle nettverkene har tre til fire møter pr år i tillegg til 
fagdager. Totalt er det ca 320 deltaker fra alle kommunene og 
spesialisthelsetjenesten med i et fagnettverk.  

USHT-V vil fra 2017 videreføre det systematiske nettverksarbeidet og drifte nettverk 
innen demens, rehabilitering, rus/psykisk helse, tjenestene til 
funksjonshemmede/utviklingshemmede, sykehjemsmedisin, lindring og kols.  

Sykehuset i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold er viktige samarbeidsparter for 
USHT-V i nettverksarbeidet. 

 
 

4.1 Faste samarbeidsstrukturer med andre aktører 
I tråd med føringer fra Helsedirektoratet ble det i 2010 etablert et fag- og 
samarbeidsråd for USHT Vestfold (se modell nedenfor).  

Fag- og samarbeidsråd – representanter fra: 

Leder av Utviklingssenteret  

Seksjonsledere i Sandefjord 

Helse- og sosialsjef i Sandefjord 

Kommuneoverlege i Sandefjord 

Samhandlingskoordinator for Vestfold 

kommunene 

Fylkesmannen i Vestfold 

Høgskolen i Sør-øst Norge 

Senter for omsorgsforskning sør 

Fylkeskommunen, videregående skole 

Sykehuset i Vestfold, somatikk og psykiatri 

Brukerorganisasjoner 

Arbeidstakerorganisasjoner 

Politikerrepresentant fra kommunen 
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Fag- og samarbeidsrådet for USHT-V har to møter i året. Målgruppen for USHT-V er 
helse- og omsorgspersonell i Vestfolds 14 kommuner og samarbeidende 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.  

USHT-V har samarbeidsavtale med Senter for omsorgsforskning sør som bidrar 
både i veiledning og som utfører. Vi samarbeider også med forskningsmiljø ved UiO 
og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennom flere forskingsprosjekt. 
Dette er prosjekter som vil gå flere år fremover etter 2017. 
Fra 2015 har USHT-V samarbeidet med KS i Buskerud, Telemark og Vestfold om 
utvikling av læringsportalen i KS. 

 
5.0  Kommunal medfinansiering av utviklingssenteret 
Fra 2010 da Sandefjord kommune ble Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester har midlene fra Helsedirektoratet dekket to stillinger i USHT-V. I 
tillegg til dette har driftsmidlene vært eksterne prosjektmidler knyttet til enkelt 
prosjekter og aktiviteter. Midlene har i hovedsak kommet fra Helsedirektoratet og 
Fylkesmannen i Vestfold.  
De fleste prosjektene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten kommunal 
medfinansiering i form av personalressurser både fra medarbeidere og ledere. 
Pr juni 2016 er tre 40 % stillinger i USHT kommunalt finansiert. 
Ved opprettelsen av en FOU avdeling som innlemmer USHT-V fra 2017 vil den 
kommunale medfinansieringen være i form av kompetanse og ressurser fra FOU 
avdelingen og vil variere ut fra hvilket behov som skal dekkes. Dette vil gjøre at 
USHT-V disponerer viktige ressurser, men som er vanskelig å kostnadsberegne. 
Eksterne midler vil også i fremtiden være viktige for å gjennomføre prosjekter i 
Vestfold. 

 

6.0 Kompetansekrav til utviklingssenteret 
I tillegg til leder har totalt 14 personer et arbeidsforhold i Utviklingssenteret i 
2015/2016. Stillingsstørrelsen varier fra 20 til 100 % (se oversikt under). USHT har 
hatt som en viktig strategi å rekruttere medarbeidere fra praksis der de har hatt en 
delt stilling mellom drift og USHT-V. Vi ser at dette er et godt virkemiddel for å få 
implementert ny kunnskap i praksis. I tillegg til de som er ansatt i USHT har vi knyttet 
til oss flere ressurspersoner fra forskjellige fagmiljø både i Sandefjord og de andre 
Vestfold kommunene.  
USHT-V har satset på tverrfaglig kompetanse både gjennom ansatte og som 
samarbeidsparter. Ansatte i USHT-V er ergoterapeut med master i forebyggende 
arbeid, sykepleier med bachelor i markedsføring og prosjektledelse, lege med phd, 
sykepleier med videreutdanning i intensiv, sykepleier med master i helse- og 
sosialinformatikk, sykepleier med videreutdanning i geriatri og sykepleier med 
videreutdanning i lindrende behandling. Gjennom FOU avdelingen vil USHT-V også 
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få tilknyttet seg vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, fysioterapeuter og 
sykepleiere med flere ulike videreutdanninger. 
Medarbeidere som var knyttet til USHT pr desember 2015: 
 

 

 

Hvem som er knyttet til USHT vil variere etter hvilke prosjekter som skal 

gjennomføres og tilgjengelige midler. 
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Utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste 

Helsedirektoratet lyser med dette ut oppgaven som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste i det enkelte fylke. Utlysningen retter seg i første omgang til de kommunene som 
allerede er vertskommuner i dag.   
 
Helsedirektoratet har evaluert utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i 2015. Formålet 
med evalueringsprosessen var å vurdere og justere utviklingssentrenes rolle, ansvarsområde og 
organisering framover, for å oppfylle intensjonen i nasjonale føringer.  Utviklingssentrene er forankret i 
Omsorg 2020 og Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». 
Mange utviklingssentre har gjort en solid innsats med å utvikle kvaliteten i omsorgstjenesten.  Godt 
samarbeid og bidrag fra vertskommunene har vært en viktig faktor i dette.  
 
Basert på evalueringsprosessen, og Helsedirektoratets anbefalinger, har Helse- og 
Omsorgsdepartementet lagt føringer for framtidens utviklingssentre. Vedlagte tilskuddsregelverk er 
revidert i tråd med nye føringer. Her fremgår mål for ordningen, kriterier for måloppnåelse og tildeling, 
samt rapportering. Regelverket setter rammene for driften av sentret. Det er ønskelig å styrke sentrene 
ytterlige og endringene gjøres for å skape bedre forutsetninger for en bærekraftig drift. 
 
Hovedmålet i det nye regelverket er: Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene 
og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.  
Videre er det gjort følgende endringer: 

- Det skal være ett utviklingssenter i hvert fylke. Dette skal være utviklingssenter for både 
sykehjem og hjemmetjenester. 

- Utviklingssentret skal knyttes til et fag- og utviklingsmiljø i vertskommunen, for å sikre 
samarbeid og synergieffekt 

- Det stilles kompetansekrav til utviklingssentrene, sentrene skal ha kompetanse i forhold til sine 
oppgaver, herunder tverrfaglig kompetanse, og relevant mastergrad(er) 

- Søknad om å være vertskommune skal forankres politisk 
- Det stilles krav til vertskommunen om medfinansiering. 
- Kommunen som søker om å bli utviklingssenter kan, om ønskelig i sin søknad foreslå å etablere 

en satellitt i en annen kommune.  
- Vertskommunen kan inngå avtaler om medfinansiering fra kommuner i utviklingssenteret sitt 

geografiske virkeområde. 
 

SANDEFJORD KOMMUNE 
Ellinor Bakke Aasen 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 

Deres ref.:    
Vår ref.: 16/23820-2 

Saksbehandler: Siw Helene Myhrer 
Dato: 01.07.2016 
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Vertskommunen er gitt tydeligere forpliktelser og skal sikre samarbeid og synergieffekt mellom 
utviklingssenteret og vertskommunen.  
 
Fremtidens utviklingssentre – rolle og oppgaver 
Utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og 
tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale 
satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.  Å være pådriver for kunnskapsbasert praksis 
skal være en kjerneoppgave. Bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en sentral plass i 
utviklingssentrenes aktivitet. 
Nettverksarbeidet har vært en særlig vellykket metode for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling. 
Utviklingssentrene skal tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i 
utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene. Dette bør gjøres blant annet ved å drive 
nettverksbygging og ved å samarbeide nært med fylkesmennene, Sentrene for omsorgsforskning, 
spesialisthelsetjenesten, andre kompetanse- og forskningsmiljøer, KS i regionene mv. Videre skal 
utviklingssentrene gjennom samarbeid med blant annet Senter for omsorgsforskning tilrettelegge for 
forskning og utvikling. 
 
Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene. Arbeidet skal 
gjennomføres våren 2017 med involvering av utviklingssentrene. 
 
Oppfølging og finansiering 
Utviklingssentrene inngår i den kommunale styringsstrukturen. Det er dermed ingen formelle 
styringslinjer fra Helsedirektoratet ut over det som følger av tilskuddsregelverk/ tilskuddsbrev som angir 
sentrenes mål og oppgaver.  Helsedirektoratets oppfølging av sentrene i form av veiledning og 
koordinering av aktivitet skal videreføres. Senter for Omsorgforskning har en veilederrolle overfor 
utviklingssentrene i sin region og skal bidra til spredning av ny kunnskap, gode prosjekter og tiltak. 
Midlene til Senter for Omsorgforskning til oppfølging av utviklingssentrene videreføres. 
 
Dagens finansieringsordning med øremerket bevilgning og basistilskudd til sentrene over kap. 761, post 
67 videreføres, i tråd med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. For 2016 utgjør dette 950 000 kr pr 
utviklingssenter, 1,9 mill. kr der utviklingssentret er sammenslått.  
Basisbevilgningen videreføres og det må rapporteres og søkes tilskuddsmidler årlig. 
 
I dag har vi i utgangspunktet to senter pr fylke, disse er noen steder slått sammen til ett. Rogaland og 
Hordaland har imidlertid hatt et ekstra utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Haugesund 
kommune, knyttet til Helse Fonna. Helsedirektoratet har gjort en vurdering av befolkningsgrunnlag, 
areal og antall kommuner i de ulike fylker.  Gjennomgangen viser at Hordaland og Nordland skiller seg 
ut. Hordaland både i forhold til befolkningsgrunnlag, antall kommuner og areal, og Nordland på areal og 
antall kommuner. På bakgrunn av denne vurderingen har Helsedirektoratet besluttet å fordele midlene 
fra dagens utviklingssenter i Helse Fonna på Hordaland og Nordland.  
 
Kommuner som ønsker å etablere et samarbeid der en er vertskommune og en er satellitt, må i sin 
søknad beskrive hvordan dette er tenkt gjennomført. Det forutsetter felles samarbeidsråd, 
handlingsplan og årsmelding, slik at arbeidet i fylket framstår samlet. 
 
Fra 2017 vil det stilles krav til vertskommunen om medfinansiering. Det er ikke satt en fast sum for 
medfinansiering. Det er imidlertid en forventning om at medfinansiering skal bidra til å styrke senteret 
og søker må beskrive hvordan dette skal gjennomføres.  
Vertskommunene kan i tillegg inngå avtaler om en frivillig medfinansieringsordning for kommuner i 
utviklingssentrets geografiske virkeområde.  
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Det legges opp til en evaluering av sentrene i forbindelse med avslutningen av planperioden for Omsorg 
2020. 
 
Søknadsprosessen og tildeling av rolle som vertskommune. 
Søknaden skal inneholde informasjonen om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og 
kontaktperson. Søknad må undertegnes av rådmannen, eller den rådmannen har bemyndiget. Dersom 
søker etablerer en satellitt i en annen kommune må også rådmann i den aktuelle kommune signere på 
søknaden. 
  
Søknaden skal beskrive hvordan søker vil oppfylle kriteriene for å kunne godkjennes som 
vertskommune, jfr. tildelingskriteriene i pkt. 7 i vedlagte tilskuddsregelverk. Allerede inngåtte avtaler, 
politiske vedtak og andre relevante dokumenter som synliggjør gjennomføringsevne legges ved 
søknaden. 
 
Eventuelle spørsmål sendes på mail til Helsedirektoratet  Postmottak.6040PHOT@helsedir.no 

 
Søknadsfrist er 15. oktober 2016 
 
Søknad sendes pr mail til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer16/23820   
 
Søknadene blir vurdert av Helsedirektoratet ut fra gitte kriterier beskrevet i regelverk for 
tilskuddsordningen. Helsedirektoratet kan innkalle til intervju for nærmere avklaringer der det er behov, 
og evt. konferere med fylkesmannen. Innstilling til vertskommune for utviklingssenter i det enkelte fylke 
gjøres ut fra en totalvurdering. Endelig avgjørelse tas av Helsedirektoratet. Det tas sikte på at det skal 
foreligge en beslutning innen 20.11.16. 
 
Dersom et fylke ikke har søkere eller nåværende vertskommune ikke fyller kriteriene som stilles, vil 
funksjonen lyses ut blant alle kommuner i gjeldende fylke.  
 
Dersom kommunen allerede nå har besluttet at de ikke ønsker å søke, vil Helsedirektoratet gjerne ha 
informasjon om dette så snart som mulig, fortrinnsvis innen 15. august 2016. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
avdelingsdirektør 

Siw Helene Myhrer     
seniorrådgiver  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

 
ALSTAHAUG KOMMUNE Ellen Mogård Larsen 
ALTA KOMMUNE Karin Mikkelsen 
BÆRUM KOMMUNE Berit Skjerve 
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DRAMMEN KOMMUNE Bjørg Landmark 
EIDSBERG KOMMUNE Eivind Bjørnstad 
ELVERUM KOMMUNE Gro Bentsen 
FREDRIKSTAD KOMMUNE Elisabeth Østensvik 
Fylkesmannen i Aust-Agder            
Fylkesmannen i Buskerud            
Fylkesmannen i Finnmark            
Fylkesmannen i Hedmark            
Fylkesmannen i Hordaland            
Fylkesmannen i Møre og Romsdal            
Fylkesmannen i Nordland            
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag            
Fylkesmannen i Oppland            
Fylkesmannen i Oslo og Akershus            
Fylkesmannen i Rogaland            
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane            
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG            
Fylkesmannen i Telemark            
FYLKESMANNEN I TROMS            
Fylkesmannen i Vest-Agder            
Fylkesmannen i Vestfold            
Fylkesmannen i Østfold            
FØRDE KOMMUNE Marta Strandos 
GJØVIK KOMMUNE Målfrid Schiager 
GRIMSTAD KOMMUNE Inger Johanne Bolstad 
HAMAR KOMMUNE Bente Kjøs 
HAUGESUND KOMMUNE Astrid Håland 
KRISTIANSAND KOMMUNE Beate Sørensen 
KRISTIANSUND KOMMUNE Inger-Lise Lervik 
LØRENSKOG KOMMUNE HELSE- 
OGOMSORGSSEKTOREN 

Kari Os 

OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN            
OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN Torunn Wibe 
PORSGRUNN KOMMUNE Heidi Johnsen 
Porsgrunn kommune Marit Skraastad 
SANDEFJORD KOMMUNE Ellinor Bakke Aasen 
SKJÅK KOMMUNE Elin Jeanette Ulen 
SONGDALEN KOMMUNE Elisabeth Holen-Rabbersvik 
STAVANGER KOMMUNE Unni Rostøl 
STJØRDAL KOMMUNE Arne E. Tveit 
SØR-VARANGER KOMMUNE Kathrine Pettersen Strønen 
TROMSØ KOMMUNE Elisabet Sausjord 
TROMSØ KOMMUNE Toril Bülow 
TRONDHEIM KOMMUNE Signe Nyrønning 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester - Hordaland USHT 

Kari Sunnevåg 

VERDAL KOMMUNE Unni Haugan Sellæg 
Vestvågøy kommune Turi Teksum 
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ÅFJORD KOMMUNE Laila Refsnes 
ÅL KOMMUNE Borghild Ulshagen 
ÅLESUND KOMMUNE Brit Steinnes Krøvel 
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- 6 - 
 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
ALSTAHAUG 
KOMMUNE 

           Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 

ALTA KOMMUNE            Postboks 1403 9506 ALTA 
BERGEN KOMMUNE            Postboks 7700 5020 BERGEN 
Bærum kommune            Rådhustorget 5  1304 SANDVIKA 
DRAMMEN 
KOMMUNE 

           Engene 1 3008 DRAMMEN 

EIDSBERG KOMMUNE            Ordfører Voldens vei 
1 

1850 MYSEN 

ELVERUM KOMMUNE            Postboks 403 2418 ELVERUM 
FREDRIKSTAD 
KOMMUNE 

           Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

FØRDE KOMMUNE            Postboks 338 6802 FØRDE 
GJØVIK KOMMUNE            Postboks 630 2810 GJØVIK 
GRIMSTAD 
KOMMUNE 

           Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

HAMAR KOMMUNE            Postboks 4063 2306 HAMAR 
HAUGESUND 
KOMMUNE 

           Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

KRISTIANSAND 
KOMMUNE 

           Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

KRISTIANSUND 
KOMMUNE 

           Postboks 178 6501 KRISTIANSUND 
N 

LØRENSKOG 
KOMMUNE 

           RÅDHUSET 1470 LØRENSKOG 

Oslo kommune            RÅDHUSET 0037 OSLO 
PORSGRUNN 
KOMMUNE 

           Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

SANDEFJORD 
KOMMUNE (2) 

           Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

SKJÅK KOMMUNE            Moavegen 30 2690 SKJÅK 
SONGDALEN 
KOMMUNE 

           Postboks 53 4685 NODELAND 

STAVANGER 
KOMMUNE 

           Postboks 8001 4068 STAVANGER 

STJØRDAL KOMMUNE 
(3) 

           Kjøpmannsgata 9 7500 STJØRDAL 

SØR-VARANGER 
KOMMUNE 

           Postboks 406 9915 KIRKENES 

TROMSØ KOMMUNE            Postboks 6900 9299 TROMSØ 
TRONDHEIM 
KOMMUNE 

           Postboks 2300 
Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

VERDAL KOMMUNE            Johannes Bruns gate 
2 

7650 VERDAL 

VESTVÅGØY 
KOMMUNE 

           Postboks 203 8376 LEKNES 
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Regelverk for tilskuddsordning 
 
Kapittel 0761 post 67       
 
Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan 
endres uten departementets godkjenning. 

 
Oppdragskode nr 870036  

(Kun for intern bruk i Direktoratet) 

 

Navn på tilskuddsordning: 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
 
 
Godkjent av (departement):       (dd.mm.åå)       
 
 

Nytt skjema 
Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): 04.04.14 

 
Alle endringer som omfattes av pkt 6.2.1.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt a-e skal fastsettes av 
HOD. 
 

1. Mål for ordningen 
 

Tilskuddsordningen er forankret i Omsorg 2020 og Meld. St. 26 (2014-2015) 
«Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».   
 
Hovedmål: 
Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem 
gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til 
kommunene i fylket.  
 
Delmål: 
• Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis.  
• Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes 
           aktivitet 
• Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø 
           og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.      
 

2. Målgruppe 
 
Primærmålgruppen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene.  
Sekundærmålgruppen er pasienter/ brukere og pårørende av helse- og 
omsorgstjenester i institusjon eller i hjemmet. 
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3. Kriterier for måloppnåelse 
Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for 
å belyse måloppnåelsen. 
 
Utviklingssentre som mottar tilskudd skal rapportere på måloppnåelse i henhold til 
regelverket: 
1. Hvordan har utviklingssentret bidratt til fag- og tjenesteutvikling og  spredning/  
           implementering av ny kunnskap ut fra  nasjonale satsingsområder og lokale 
           behov? Angi hvilke satsingsområder det gjelder og hvordan senteret har 
           ivaretatt dette overfor hvilke kommuner. 
2. Er det etablert eller videreført læringsnettverk eller andre nettverk innen 
           relevante området?  Angi type nettverk og deltagende kommuner eller 
           virksomheter. 
3. Tilbyr utviklingssentret støtte til øvrige kommuner i fylket når det gjelder andre  
           metoder og verktøy i utviklings- og implementeringsarbeid og til å utvikle et 
           lærende miljø?  Angi hvilke metoder og verktøy senteret har benyttet. 
4. Har utviklingssentret tilrettelagt for forskning og utvikling? Angi hvem senteret 
           har samarbeidet med og hvilke prosjekt som er igangsatt/gjennomført. 
5. Foreligger det en plan for samarbeid med øvrige kommuner i fylket og har alle 
           kommuner fått tilbud om deltakelse i ulike aktiviteter?  Angi hvordan tilbud er  
           gitt og antall kommuner som har deltatt i ulike tiltak. 
6. Samarbeider utviklingssentret med Fylkesmannen, senter for  
           omsorgsforskning, spesialisthelsetjenesten, aktuelle utdannings-/ 
           kompetanse-/ -forskningsmiljø, KS i regionen og andre som anses relevante? 
           Angi samarbeidspartnere og hva samarbeidet består i. 
7. Hvilke målgrupper/ tjenesteområder har utviklingssenterets tiltak rettet seg 
           mot?  
8. Har brukermedvirkning og en helhetlig oppfølging av tjenestemottaker en 
           sentral plass i senterets aktivitet?  Angi på hvilken måte pasienter, brukere og 
           pårørende er involvert?  
9. Har Utviklingssenteret kompetanse i forhold til sine oppgaver, herunder 
           tverrfaglig kompetanse, og relevante mastergrader? Angi type kompetanse og 
           hvordan de er tilknyttet senteret.  

 

4. Tilskuddsmottakere 
 
Følgende mottakergrupper kan søke, og motta tilskudd under 
tilskuddsordningen: 

Statlige mottakere (f.eks. universitet eller høyskoler) 
----------------------- 

Kommuner 
Fylkeskommuner 

----------------------- 
Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, 

statsforetak og helseforetak) 
 

Stiftelser 
Private bedrifter 
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Organisasjoner 
Privatpersoner 

 
Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 
Tilskuddsmottakere er kommuner som er vertskommune for Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester. Det skal være ett utviklingssenter i hvert fylke. 
 

5. Kunngjøring  
 

Kunngjøring av tilskuddet gjøres på http://www.helsedirektoratet.no  
 

6. Krav til søknadens form og innhold 
 
Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, 
kontonummer, kontaktperson  
 
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.  
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller 
den vedkommende har delegert myndigheten til.  
 
Spesifikke krav:  

Søkerens formål med tilskuddet  
Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
Søknadsbeløp  
Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom 

regnskap kreves)  
Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser 
Egenfinansiering 
Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). 

Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, 
søster- og datterorganisasjoner. 

Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre 
korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, 
internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og 
Riksrevisjonen). 
 
Tillegg og presiseringer: 
Det gjennomføres en søknadsprosess blant eksisterende utviklingssenter for å bli 
godkjent som vertskommune høsten 2016.  
Vertskommunen sender søknad om midler hvert år. Søknaden sendes via Altinn. 
 

7. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler: 
 
Tildelingskriterier etter hovedtype: 

Kvantifiserbare tildelingskriterier 
Skjønnsmessig vurdering 

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes 
forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. 
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Andel av regnskapsførte utgifter 
 
Presisering av tildelingskriteriene: 
Tildelingskriterier for å bli godkjent vertskommune 
• Alle utviklingssentre skal være utviklingssenter for sykehjem og   
           hjemmetjenester. 
• Utviklingssenteret skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for 
           ordningen. 
• Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv som eksempelvis 
           inkluderer somatikk, psykisk helse, rus, tjenester til personer med 
           utviklingshemming og tjenester til personer med demens, forebygging og 
           rehabilitering samt omsorg ved livet slutt.  
• Utviklingssenteret skal bidra til å utvikle effektive og brukerrettede tjenester 
           gjennom fornying og innovasjon, og ved å stimulere til  bruk av ny teknologi. 
• Det foreligger en plan for samarbeid med øvrige kommuner i fylket. 
• Det er etablert faste samarbeidsstrukturer med andre aktører, herunder 
           Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning, spesialisthelsetjenesten, 
           utdannings-/kompetanse- og forskningsmiljø, KS i regionen mv. 
• Utviklingssenteret er knyttet til fag– og utviklingsmiljø i vertskommunen.  
• Søknad om å være vertskommune er forankret politisk.  
• Kommunen forplikter seg til medfinansiering av utviklingssenteret 
• Kommunen må dokumentere at senteret kan oppfylle kompetansekrav til  
           utviklingssentrene, herunder krav til mastergrad og tverrfaglig kompetanse.  
• Utviklingssentret kan organiseres i en vertskommune med en satellitt i en 
           annen kommune. Det må foreligge en avtale om hvordan samarbeidet  
           organiseres for å nå målene, og hvordan ansvar for oppgaver og økonomi 
           fordeles. 
 
Tildelingskriterier for årlige tilskudd 
• Oppfyller kriteriene for å bli godkjent vertskommune for utviklingssenteret. 
• Utviklingssenteret skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål og kriterier 
           for ordningen. Det skal foreligge godkjent rapportering fra foregående år, som 
           dokumenterer aktivitet og måloppnåelse.  
• Søker skal tydeliggjøre hvordan bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en 
           sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet  
• Søker skal beskrive kompetansesammensetning  
  
Det legges opp til en evaluering av utviklingssentrene i forbindelse med avslutning av 
planperioden for Omsorg 2020. 
 
Det gis en flat sats til alle utviklingssentrene. Denne bestemmes ut fra årlige 
bevilgninger i statsbudsjettet. Vertskommunene kan inngå avtaler om 
medfinansiering fra kommuner i utviklingssentret sitt geografiske virkeområde. 
 
Utviklingssentrene står fritt til å søke kompetanse/innovasjonsmidler og 
prosjektmidler ut over dette. 
 
 

8. Krav til søknadsbehandling,  
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Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet 
 
Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 
 
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 
 
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I 
tilskuddsbrev 
 
Prosess for søknadsbehandling ut over dette: 
Det gjennomføres en søknadsprosess med godkjenning av vertskommuner høsten 
2016. Innstillingen på valg av vertskommune legges fram for Helse- og 
omsorgsdepartementet, som tar den endelige beslutningen om valg av 
vertskommuner.  De som er valgt ut som vertskommune må søke årlig på tilskudd. 
Det forutsettes at vertskommunen fyller kravene de er godkjent i forhold til i hele 
perioden. 
 
 

9. Regler for klagebehandling: 
 

Avkrysset alternativ gjelder: 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til 

forvaltningsloven § 28 er det klagerett.  
 

Klageinstans: 
      
Klagen skal sendes til      . 

 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold 

til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

10. Rutiner for utbetaling: 
 
Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt 
og signert av tilskuddsmottaker, jf. pkt 6. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle 
krav gitt i dette regelverket og i tilskuddsbrevet. For eksempel krav til rapportering på 
tidligere mottatt tilskudd. 
 
Tilskuddsmottaker må varsle direktoratet, uten unødig opphold, dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til 
Helsedirektoratet med referanse til kapittel post og ordning. 
 
Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetales over. 
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Tillegg og presiseringer: 
      
 

11. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker: 
 
Generelle krav: 
Dersom det kreves budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal disse kunne 
sammenliknes på likt nivå.  
 
Spesifikke krav til rapportering på måloppnåelse: 

 Statusrapport pr (dd.mm)       innen dato (dd.mm):       tilskuddsåret. 
 Sluttrapport/ årsrapport pr 31.12 innen (dd.mm): 01.03 påfølgende år. 

 
Dersom det kreves rapportering på måloppnåelse må tilskuddsmottaker beskrive 
gjennomførte tiltak som bidrar til måloppnåelse og hvordan de har bidratt til 
måloppnåelse. Tilskuddsmottakere må også rapportere på de kriteriene for 
måloppnåelse som står gjengitt i tilskuddsbrevet. 
 
Spesifikke krav til regnskapsrapportering og attestasjoner: 

 Regnskap pr 31.12 innen (dd.mm): 31.03 påfølgende år. 
 Revisorkontroll og attestasjon (spesifiseres i tilskuddsbrev). 
 Avtalte kontrollhandlinger (spesifiseres i tilskuddsbrev). 

 
Ytterligere krav til rapportering: 
Det skal rapporteres på måloppnåelse i henhold til kriterier for måloppnåelse.   
 

12. Oppfølging og kontroll: 
 
Generelle krav: 
Det tas forbehold om Helsedirektoratets adgang til å føre kontroll med: 
-at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden,  
-at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 
rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.  
 
Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne 
kontrollen.  
 
Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre 
måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.  
 
Helsedirektoratet kan iverksette alle kontroller vi finner nødvendige og 
hensiktsmessige.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

13. Bortfall av tilskudd  
 
Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller 
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tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet. 
 

14. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller 
ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser: 

 
Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell 
videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en 
avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere 
påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

15. Evaluering: 
 

Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen skal 
evalueres.  

 
Tillegg og presiseringer: 
Det legges opp til en evaluering av utviklingssentrene i forbindelse med avslutning av 
planperioden for Omsorg 2020. 
 
Helsedirektoratet arrangerer en felles konferanse for USHT og relevante 
samarbeidspartnere en gang pr år. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3366 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Eierskap og interkommunale samarbeid 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
98/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Oversikt over selskaper som kommunene har eierinteresser i tas til orientering. 
 

2. Prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper («eiermelding») vurderes i egen sak som 
legges frem for kommunestyret våren 2017. 
 

 

 
Bakgrunn 

Saken legges frem for Fellesnemnda med bakgrunn i anmodning fra arbeidsutvalget om å få en 
samlet oversikt over de selskaper som kommunene har eierinteresser i. Med eierinteresser har 
prosjektleder i denne sak lagt til grunn selskaper med kommunalt eierskap(AS og IKS), 
kommunale foretak(KF), samvirkeforetak(SA) og interkommunalt samarbeid etter § 27 i 
kommuneloven.  

Andre interkommunale samarbeid slik som administrativ vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven § 28 1-c, er ikke lagt frem i denne saken, og må evt. løftes frem senere for det nye 
kommunestyret.  

Selskapene 

Stokke, Andebu og Sandefjord har eierinteresser i følgende selskaper. 

Selskap Omsetning 
2014 
(1000 kr) 

Eierandel 
Stokke 

Eierandel 
Andebu 

Eierandel 
Sandefjord 

Vestviken 110 IKS 33 319 2,2 % 1,1 % 8,7 % 
Vestfoldmuseene IKS 80 319 - - 16 % 
Vestfold Vann IKS 81 504 4,49 % 0,98 % 28,32 % 
Vestfold krematorium IKS 7 534 - - 25 % 
Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat  

2 860 - 8,3 % - 
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(§ 27) 
Vestfold Festspillene AS 8 334 2 % 1 % 7 % 
Vestfold Avfall og Ressurs AS 154 859 4,85 % 2,37 % 19,58 % 
Velle utvikling AS 152 817 2,5 % 1 % - 
Tønsberg renseanlegg IKS 40 553 0,8 % - - 
START (§ 27) 1 143 Deltar Deltar Deltar 
Smiløkka arena AS 16 459 25 % 25 % - 
Sandefjord Lufthavn AS 317 157 7,56 % - 35,7 % 
Sandefjord Bredbånd KF 91 074 - - 100 %* 
Midtåsen AS 1 202 - - 88 % 
IKA Kongsberg 20 793 2,98 % 1,88 % - 
Grenland Vestfold Biogass AS 2 038 - 1,37 % - 
Gigafib AS** 13 237 8,97 % 2,01 % - 
Fønix AS 114 703 - - 93,85 % 
Biblioteksentralen SA 132 153 Medlem Medlem Medlem 
Sandefjord Distriktsrevisjon (§ 27) 4 983 Deltar Deltar Deltar 

* Kommunalt foretak (KF) er ikke eget rettssubjekt, men en del av kommunen. 

* Eierandel Gigafib kan endres.  

Oversikten er hentet fra opplysninger innsamlet i forbindelse med forslag til felles «eiermelding» 
utarbeidet i regi av Kommuner i Vestfold(KIV).  

Prosjektleders vurderinger  

Selskapene representerer store økonomiske verdier og har en tjenesteproduksjon som vil være 
viktig for den sammenslåtte kommunen. Kommunen bør derfor ha en aktiv holdning til eierskapet 
samlet og til eierskapet i hvert enkelt selskap.  

Prosjektleder planlegger å fremme egne saker fortløpende for det nye kommunestyret om aktuelle 
problemstillinger som gjelder de enkelte selskaper. For eksempel vil det gjelde «nye Sandefjords» 
forhold til VESAR og til Gigafib, hvor kommunene i dag benytter selskapene i ulik grad. 
Fellesnemnda har allerede tatt stilling til at «nye Sandefjord» skal delta i IKA Kongsberg, og sak 
om mulig deltakelse i VIKS ble lagt frem for behandling i Fellesnemda september i år.  

Det er i første rekke viktig å frembringe en oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til 
interkommunalt samarbeid gjennom selskaper og andre organisasjonsformer, som følge av 
kommunesammenslåingen. Dette vil spesielt gjelde selskapsformer som AS, IKS, SA og §.27 
selskap. Eksempelvis kan en endring i eierandeler gi en forskjøvet maktbalanse og medføre et 
behov for endring av vedtekter. KS advokatene har nylig på oppdrag av KS Bedrift utgitt en 
veileder for kommunene relatert til tema. http://www.ksbedrift.no/media/1978/rapport-om-
selskaper-og-kommunereform.pdf 

Så langt prosjektleder kan se, fremkommer det ikke i veilederen at kommunesammenslåingen vil 
utløse behov for særskilte saker til fellesnemd/kommunestyret før 01.01.2017, på de selskaper 
kommuner har eierinteresser i.  

De overordnede prinsippene som skal gjelde i «nye Sandefjord» for forvaltning av eierskapet i 
selskapene («eiermelding»), vil bli lagt frem i egen sak for kommunestyret våren 2017. En slik sak 
vil kunne belyse både tidligere erfaringer i de tre kommunene samt vurdere det forslag til felles 
«eiermelding» som er utarbeidet i Vestfold.  

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Gisle Dahn 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4278 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Ungdomsråd 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
99/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Prosjektleder anbefaler at det etableres et ungdomsråd i henhold til ny forskrift med 
virkning fra 1. august 2017. 

2. I perioden 1. januar – 31. juli 2017 suppleres nåværende ungdomsråd i Sandefjord 
kommune med aktuelle representanter fra ungdoms- og videregående skoler i Stokke og 
Andebu. 

3. Ytterligere tiltak for å sikre at barn og unge blir hørt i saker som angår dem, tilligger den 
enkelte skole, NMU’ene og nærdemokratiordningen.  

4. Sekretariatsfunksjon for ungdomsrådet ivaretas av politisk sekretariat, og møtene ledes 
av seksjonsleder skole. 

 

 
Sammendrag 

Prosjektleder anbefaler at det opprettes et ungdomsråd i nye Sandefjord kommune i tråd med de 
nye forskriftene gjeldende fra skoleåret 2017/18. 

Bakgrunn 

Fra utkastet til «Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune» står følgende under 
punkt 1: «Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har som mål å sikre barn og unge gode 
oppvekstvilkår, bidra til god dialog mellom innbyggere og folkevalgte, styrke lokaldemokratiet og å 
bidra til økt samfunnsengasjement. Ordningen baseres på medvirkning, informasjon, høring og 
dialog.» Videre i punkt 2.4 fremgår at «Nærmiljøutvalgene skal blant annet arbeide for økt 
samfunnsengasjement, i samarbeid med bl.a. grunnskoler og videregående skoler, kommunens 
valgadministrasjon o.a. aktuelle samarbeidspartnere.» Å definere hvordan ungdomsarbeidet 
formelt skal organiseres, hører med til dette. 

Andebu, Stokke og Sandefjord har ulike ordninger for ungdomsmedvirkning og demokratiske 
arenaer for barn og unge. Andebu har et ungdomsråd som er sammensatt av to representanter fra 
hver av de tre barneskolene og en fra hver klasse på ungdomstrinnet, til sammen ni personer, i 
tillegg møter en person fra hver av de tre ungdomslagene, totalt 18 personer i alderen 12 – 16 år. 
Ungdomsrådet har møter ca. fire ganger i året og behandler mange ulike saker. Det gjennomføres 
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også «ordførerens spørretime» én til to ganger årlig. Rådet er også årlig i Oslo i forbindelse med 
spontanspørretimen, får omvisning på Stortinget og hilser på de folkevalgte på «Vestfoldbenken». 
Sakene tilrettelegges av sektor for oppvekst og kultur. 

Stokke kommune arrangerer to ganger i året en elevrådskonferanse. Konferansen gir barn og 
unge i kommunen anledning til å bli hørt i saker som opptar dem. Både ordfører og rådmann har 
prioritert å delta på konferansene, og fagledere/saksbehandlere har også deltatt når det har vært 
aktuelt. Deltakerne er alle elevrådsmedlemmene på skolene i Stokke, samt representanter fra 
administrasjonen og politisk ledelse - til sammen ca. 50 personer. Elevrådene melder opp saker 
som er av spesiell interesse for dem. Sakene tilrettelegges av sektor for oppvekst, kunnskap og 
kultur. 

Sandefjord kommune har et valgt ungdomsråd med vedtekter vedtatt av bystyret. Rådet har en 
elevrepresentant fra hver av de fire ungdomsskolene, en elev fra Skagerak International School og 
tre elever fra Sandefjord videregående skole. I tillegg har rådet en representant fra hvert av de 
ungdomspolitiske partiene som er aktive i Sandefjord. Alle representantene skal være 
hjemmehørende i kommunen. Ungdomsrådet har møter med samme frekvens som de ordinære 
politiske utvalgene, og behandler saker som går i disse utvalgene. Ungdomsrådets innstilling går 
som referat til de politiske utvalgene, slik at disse foreligger før behandlingen av sakene i de 
politiske utvalgene. Ungdomsrådet kan også initiere saker selv. I følge vedtektene skal 
ungdomsrådet være høringsorgan for saker av stor eller prinsipiell betydning for barn og unges 
oppvekstkår. Sakene utvelges og tilrettelegges for rådet av ledelsen i kultur- og fritidsetaten. 

Saksfremstilling 

Kommunal og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift som skal gjelde 
ungdomsråd i hele landet. Hvis en kommune velger å ha et ungdomsråd, må 
vedtektene/reglementet følge denne forskriften. Det er kommunestyret som vedtar mandat, 
sammensetning og funksjonsperiode. Vedtektene for ungdomsrådet i Sandefjord følger i hovedsak 
forslaget til ny forskrift, bortsett fra en passus om at det skal lages en årsmelding, og at 
kommunestyret og administrasjonen har forslagsrett til medlemmer i rådet. I følge Kommunal og 
moderniseringsdepartementet er forskriften fremdeles under behandling, (høringsfristen var 20. 
mai). Regjeringen har utformet følgende suksesskriterier for velfungerende ungdomsråd (pr 30. 
juni 2015): 

· Reell påvirkningskraft og mulighet til å komme med initiativ og nye ideer, i tillegg til å gi 
innspill til høringer. 

· Mulighet til å spore resultater av innspillene.  
· Kontaktpersonen i kommunen bidrar til kontinuitet i ungdomsrådet, fanger opp relevante 

saker i kommuneorganisasjonen, hjelper til å forenkle politiske saksdokument og motiverer 
rådet i sitt arbeid. 

· Tydelig mandat som sier hvilke rettigheter, plikter og muligheter ungdomsrådet har. 
· Mandatet godkjent i kommunestyret sikrer forankring og legitimitet. 
· Interesse hos ordfører og rådmann 

I høringen står det følgende om barn og unges medvirkning: «Barn og unge har tradisjonelt vore 
mindre aktive i lokalpolitikken enn resten av innbyggjarane. Mange kommunar og fylkeskommunar 
har derfor sett i verk tiltak for å få denne gruppa meir politisk engasjert. Ei medverknadsordning for 
ungdom kan vere i form av ungdomsråd, barn og unges kommunestyre og ungdommens 
fylkesting. Ei ordning med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typar av organisering, og 
kva slags myndigheit desse råda har, varierer. Ungdomsråda tek opp saker på eige initiativ og 
uttaler seg om relevante kommunestyre- og fylkestingssaker. Rekrutteringa skjer med 
utgangspunkt i skulane, som oftast med hjelp frå elevråda. Nokre kommunar har gjeve 
ungdomsråda delegert avgjerdsmyndigheit over ein tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsråda 
manglar eit klart mandat og ei sterk formalisering. Det har derfor i stor grad vore opp til kvar 
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kommune og fylkeskommune korleis råda skal organiserast, og kor stor innverknad dei skal få.» 

I tråd med vedtektene til nærdemokratiordninger og sentrale føringer for øvrig, er det ønskelig at 
nye Sandefjord etablerer ordninger for å sikre medvirkning av de unge. Med den størrelsen 
kommunen får, vil det være i tråd med føringene i forskriften å etablere et «formelt ungdomsråd» 
med ungdomsrepresentanter fra hele kommunen. Initiativ eller tiltak som involverer ungdom lokalt 
kan fortsatt gjennomføres: Eksempelvis kan det med fordel utredes hvordan hensikten bak 
ungdomsrådet i Andebu og elevkonferansen i Stokke med fordel kan fungere som et supplement til 
det «formelle ungdomsrådet».  

Skolene i nye Sandefjord kan velge ulike tiltak for å øke interessen og bevisstheten om 
demokratiet, der det passer inn med læreplanene og kompetansemålene for øvrig. Alle skoler skal 
i henhold til loven ha et elevråd, noe de fortsatt vil ha uavhengig av om det etableres et 
ungdomsråd etter den nye forskriften. Siden det fortsatt er usikkert når forskriften gjøres gjeldende, 
kan det være formålstjenlig at den formelle igangsetting av det nye rådet sammenfaller med 
skolestart i august 2017. I perioden fra 1. januar – 20. juni 2017 anbefales en overgangsordning 
hvor dagens ungdomsråd i Sandefjord suppleres med ungdomsrepresentanter fra Stokke og 
Andebu ungdomsskoler, samt Melsom og Gjennestad videregående skoler. 

Konklusjon 

Prosjektleder anbefaler at det etableres et ungdomsråd i henhold til ny forskrift med virkning fra 1. 
august 2017. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                  Simen Seeberg                               
Prosjektleder                                                                        Saksbehandler           
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4279 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
IA-avtalen 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
100/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Sandefjord kommune, 0710, inngår avtale om Inkluderende Arbeidsliv gjeldende fra 1.januar 2017. 
I et partssamarbeid inngår Sandefjord kommune en forpliktende samarbeidsavtale med NAV 
Arbeidslivssenter i Vestfold.   
 

Vedlegg: 
Vedlegg - IA avtalen 
 
Sammendrag 

Ved å inngå avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), forplikter Sandefjord kommune 
(0710) seg til å jobbe for IA-avtalens overordnede mål; 

· å bedre arbeidsmiljøet 
· å styrke jobbnærværet 
· å forebygge og redusere sykefravær  
· å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet 

NAV Arbeidslivssenter bidrar med råd og veiledning i forhold til IA-arbeid, kursvirksomhet og gir 
økonomiske støtteordninger i forbindelse med tiltak for å forebygge  sykefravær. 

Stokke, Andebu og Sandefjord er alle IA-bedrifter. De har god erfaring med ordningen og er 
dermed godt kjent med IA-avtalens innhold. IA-avtalen inngås gjennom samarbeid mellom partene 
i arbeidslivet og NAV.  

Bakgrunn og saksfremstilling 

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner har fra tidligere vært IA-bedrifter. De kjenner til innholdet 
i den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som Regjeringen og 
hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014. Nåværende avtale gjelder for 
perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.   

I tillegg til IA-avtalens overordnede mål, har avtalen tre delmål som bedrifter forplikter seg til å 
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følge, dette er; 

Delmål 1: 

Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået andre kvartal 2001. Dette innebærer at 
sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

Delmål 2: 

Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Delmål 3: 

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for ansatte over 50 år). 

Sandefjord kommune følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og vil ha et stort fokus på at 
internkontroll for HMS arbeidsmiljø sikres gjennom en HMS strategi og en systematisk plan for 
arbeidsmiljøarbeid. Herunder inngår IA-avtalen og alt IA-arbeid som en naturlig del av lovens 
overordnede målsetning om å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og 
meningsfylt arbeidssituasjon, AML§1-1. Det å inngå intensjonsavtalen om et inkluderende 
arbeidsliv for Sandefjord som ny kommune faller derfor helt naturlig i forbindelse med 
sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord. Saken er diskutert med hovedtillitsvalgte i de 
tre kommunene.  

Under forutsetninga av Fellesnemdas vedtak, vil samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter i 
Vestfold undertegnes i november 2016 sammen med ansattes representanter.  

Juridisk grunnlag og eksterne referanser 

Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven 

Konklusjon 

Sandefjord kommune tegner IA-avtale. Samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter signeres av 
ny rådmann i møte med NAV Arbeidslivssenter i november 2016.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Magne K. Eckhoff 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Søknad fra Kirkelig Fellesråd 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
101/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Søknaden fra kirkelig fellesnemnd om tilskudd til data/it-løsninger vil bli vurdert ved utarbeidelse og 
behandling av budsjett og økonomiplan for 2017-2020. 

 

 

Vedlegg: 
Søknad om omstillingsmidler fra Kirkelig fellesnemnd i nye Sandefjord 
 
Bakgrunn for saken 

Kirkelig fellesnemd har i FN-SAK 64/15, den 22.09.15 blitt bevilget kr 250.000,- for 2015, og kr 
500.000,- for 2016 til dekning av utgifter i forbindelse med sammenslåingsprosessen, til sammen 
kr 750.000,-. Dette er penger som er bevilget fra rammen til sammenslåingen av de tre 
kommunene.  

Kirkelig fellesnemd ved leder har i brev av 30. juli 2016 søkt nye Sandefjord kommune om et 
tilskudd på kr 436.500,- til møtegodtgjørelser og kulturbyggende aktiviteter. I tillegg pekes det på 
søknaden om midler til data/IT – verktøy som ligger inne i budsjettsøknaden gjeldende budsjett og 
økonomiplan 2017 – 2020, summen det søkes om til dette formålet beløper seg til kr 225.000,- 
som en engangskostnad. 

I søknaden argumenteres det for at det i altfor liten grad var mulig å overskue de kostnadene som 
ville påløpe i en slik prosess. Medlemmene i kirkelig fellesnemd og partssammensatte utvalg vil i 
løpet av perioden april 2015 – desember 2016 ha gjennomført 19 kveldsmøter, som kommer i 
tillegg til møter i kirkelig fellesråd og menighetsråd. Til sammen er det 9 medlemmer i disse 
utvalgene, og det anmodes om kr 30.000,- til hvert medlem, tilsvarende det medlemmene i den 
kommunale prosessen får godtgjort, til sammen kr 270.000,-. 

I tillegg ønskes det midler til såkalte kulturbyggende aktiviteter, for eksempel heldagssamlinger 
med ansatte innenfor en faglig og sosial ramme, samlinger for administrasjonen med planlegging 
av effektiviserende tiltak oa, samlinger med eksterne forelesere mv. til en samlet sum av kr 
166.500,-. 
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Prosjektleders merknader 

Kirkelig fellesnemd gjør et viktig og verdifullt arbeid for nye Sandefjord kommune, og det er 
prisverdig at det tenkes kulturbygging og effektivisering. Det er imidlertid slik at de økonomiske 
ressursene avsatt til sammenslåingsprosessen er begrensede. Potten på kr 750.000,- var ment å 
dekke den type aktiviteter som det her søkes om, i inneværende år. 

I søknaden fra kirkelig fellesnemd pekes det også på behovet for midler til data/IT – verktøy, og det 
henvises til kirkelig fellesråds søknad om økte midler i forbindelse med budsjett og økonomiplan 
2017 – 2020.  

Prosjektleder ser at nødvendig infrastruktur i form av fungerende data og IT – løsninger er viktige 
for å etablere fungerende organisasjoner. Prosjektleder vil allikevel komme tilbake til dette i 
budsjettbehandlingen for 2017 - 2020, og ikke ta stilling til dette nå, uten å se helheten i budsjettet. 
 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Siri Fristad Mathisen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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DEN NORSKE KIRKE       
Kirkelig fellesnemnd Stokke, Andebu og Sandefjord       

 

 

 
 

 

 

Prosjektleder «nye Sandefjord kommune» 
Gudrun.Haabeth.Grindaker@sandefjord.kommune.no  
 

          30.6.2016 

 

 

 

Søknad om omstillingsmidler 
 

Kirkelig fellesnemnd søker med dette om å tilskudd til dekning av ekstra kostnader forbundet 

med sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd. 

Vi har allerede mottatt omstillingsmidler til dekning av 50% stilling som prosjektleder for 

2015 og 2016. Samt søkt om dekning av engangskostnader til oppgradering av data/it 

systemer i 2017. Jf den kommunale fellesnemndas sak 68/2016 Søknad fra Nye Sandefjord 

Kirkelige Fellesråd, budsjettramme og økonomiplan 2017-2020. 

Den kommunale fellesnemda kan vurdere om kostnader til oppgradering av data/-ITsystemer 

skal tas av omstillingsmidler eller fortsatt ligge i budsjettrammen i 2017. 

 

Kirkelig fellesnemd ser i ettertid at det er mange ekstra oppgaver som følger av 

sammenslåingen og som det ikke er tatt budsjettmessig høyde for.  Vi ber derfor om at den 

kommunale fellesnemnda innvilger omstillingsmidler til dekning av følgende forhold: 

 

Møtegodtgjørelse 

Medlemmer i kirkelig fellesnemnd og partssammensatte utvalg vil i løpet av perioden april 

2015 – desember 2016 ha 19 kveldsmøter, som kommer i tillegg til møter i kirkelig fellesråd 

og menighetsråd. Det er seks folkevalgte medlemmer i kirkelig fellesnemnd og 

partssammensatt utvalg og tre ansattrepresentanter i partssammensatt utvalg. 

Vi ber om støtte til utbetaling av samme møtegodtgjørelse som gis til medlemmene i den 

kommunale prosessen. Slik vi har oppfattet det, betyr det kr 30.000 pr medlem, til sammen kr 

270.000,-.  

 

Kulturbyggende aktiviteter 

Kulturbyggende aktiviteter er viktig for at ansatte i de tre sammenslående organisasjonene 

skal bli kjent med hverandre og starte byggingen av én, ny organisasjon. Innenfor den 

ordinære driftsrammen er det svært begrensede muligheter til å gjennomføre aktiviteter som 

koster penger. For å kunne hente god effekt og legge grunnlaget for effektivisering er det 

ønske om å gjennomføre følgende aktiviteter: 

Heldagssamling med alle ansatte – faglig og sosialt (lokalt arr.) kr 51.000,- 

To samlinger for 11 administrativt ansatte for planlegging av  

effektiviserende tiltak, inkl lønnskomp. for deltidsansatte kr. 80.000,- 

Felles fagsamling for alle ansatte, 1/2-dag med ekstern foreleser kr 29.000,- 

Felles kveldssamling for alle (10) menighetsråd kr 6.500,- 

Totalt kr 166.500,- 
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 Side 2 av 2 
 

Kirkelig fellesnemnd søker om til sammen kr 436.500,- til dekning av møtegodtgjørelse til 

medlemmer i kirkelig fellesnemnd og partssammensatt utvalg og til dekning av 

kulturbyggende aktiviteter for ansatte. 

 

Vi imøteser en positiv behandling av vår søknad! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Dagfinn Haugen 

Leder i kirkelig fellesnemnd 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/1620 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Forliksråd 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
102/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder avgir ingen innstilling knyttet til saker av politisk valg.  Det vises for øvrig til 
prosjektleders vurderinger i saksfremstillingen. 
 

 

 
Saksutredning 

Det vises til sak 42/2016 i Fellesnemndas møte 26.04.2016, hvor det ble fattet slikt vedtak: 

1. Det velges ett forliksråd for nye Sandefjord kommune med funksjonstid fra 
sammenslåingstidspunktet. 

2. Fellesnemnda behandler i egen sak valg av forliksråd i nye Sandefjord kommune med 
funksjonstid 01.01.2017 – 31.12.2019. 

Domstolloven § 27 omhandler forliksrådets sammensetning m.m.  Det heter her bl.a. at det skal 
være et forliksråd i hver kommune.  Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange 
varamedlemmer.  Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og 
menn.  Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret (her fellesnemnda) velger ett av medlemmene til formann.  Har denne forfall, trer 
den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

Samme paragraf åpner for at kommunestyret, med samtykke fra departementet, kan fastsette at 
forliksrådet skal ha to eller flere avdelinger.  Dette alternativet ble ikke valgt av fellesnemnda i 
møtet 26.04.2016. 

Arbeids- skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar 
med forskrift gitt av Kongen.  For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen 
og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsettingsforhold etter 
tjenestemannsloven. 

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet.  I namsfogddistrikter er 
namsfogden sekretariat.  I politidistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen 
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sekretariat.  Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan 
med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrets medlemmer beslutte å ha felles forliksråd 
dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver 
kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og 
varamedlemmene er både kvinner og menn.  Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av 
funksjonsperioden etter § 57. 

Vilkår som må være oppfylt for å kunne velges til forliksrådsmedlem fremkommer av domstolloven 
§ 53: 

· Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem. 

Etter bestemmelsen er det krav til at forliksrådsmedlemmer må inneha visse kvalifikasjoner: 

· Norske statsborgere – menn eller kvinner 
· Som er vederheftige 
· Som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

Videre setter domstolloven § 56 følgende vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem: 

· Vedkommende må ha fylt 25 år. 
· Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start (jf. § 70) 
· Det skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker 

norsk skriftlig og muntlig godt.  (I kravet til norskkunnskaper ligger at den som velges, må 
kunne lese, skrive og snakke norsk godt, jf. Ot. prp. 22, s. 88.  Kravet til norskkunnskaper 
etter denne bestemmelsen er mer omfattende enn kravet om tilstrekkelige norskkunnskaper 
etter § 70, første ledd for lagrettemedlemmer og meddommere.) 

Av § 56 følger det også at personer som ikke er bosatt i kommunen kan nekte å ta i mot valg. 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven §§ 71 til 74 tilsvarende for 
forliksrådsmedlemmer.  Dette innebærer at de som er utelukket for valg som lekdommere, heller 
ikke kan velges som forliksrådsmedlemmer. 

Bestemmelsene i domstolloven § 71, angir hvem som vil være utelukket til vervet p.g.a. stilling: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 
2. Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor 
3. Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
4. Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
5. Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen 
6. Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 
7. Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
8. Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
9. Kommunens administrasjonssjef (d.v.s. rådmann) (medlemmene av kommunerådet i 

kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og kommunale tjenestemenn som tar 
direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

(§ 72 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i – ikke fra tilsvarende valg i 
andre kommuner. 
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Utrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.) 

Bestemmelsene i domstolloven § 72, angir hvem som vil være utelukket til vervet p.g.a. vandel: 

1. Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år 
2. Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 
3. Den som er idømt fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 15 år siden dommen var rettskraftig 
4. Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig 
5. Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 
var rettskraftig etter vedtakelsen 

6. Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden avgjørelsen var rettskraftig. 

(Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av den 
subsidiære fengselsstraffen.  Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter 
første ledd. 

Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for 
hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.) 

Etter domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med § 71 og 
72: 

· I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den 
enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegistret eller politiet.  Ved henvendelse om 
vandel bør kommunene legge vekte på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det 
som er nødvendig for å avklare om personen er valgbar etter § 72. 

Etter domstolloven § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 
særlige grunner tilsier det, eller om vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder 
tidligere. 

For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. 

Det er følgelig adgang til å velge jurister, men med de begrensninger som følger av domstolloven 
§§ 71 og 72..  Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i forberedelsen eller 
gjennomføringen av valget kan også velges. 

Det fremheves fra både departement og fra domstoladministrasjonen at landets rettergangsordning 
har en viktig og krevende oppgave.  For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig 
at det kun velges personer som «i et hvert henseende» er skikket for vervet som 
forliksrådsmedlemmer.  Videre understrekes at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller 
utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som 
velges. 

Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.  Domstoladministrasjonen uttaler at 
kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 
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Fremgangsmåten ved valget av forliksrådsmedlemmer: 

Det følger av domstolloven § 57 at «Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av 
kommunestyret selv.»  Dette tilsier at fellesnemnda må fatte vedtak om valget i den fasen som nye 
Sandefjord kommune befinner seg i nå.  

Valget skal foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og fungerer for fire år fra 
1. januar det påfølgende år. 

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av de 
bestemmelsene som fremkommer i domstolloven nevnt ovenfor og av § 27 i denne loven. 

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og varamedlemmene bestemmes etter 
deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret 
enstemmig fastsetter rekkefølgen. 

(Bestemmelsen har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges uten at en ønsker å endre 
rekkefølgen.  Rekkefølgen har betydning ved forfall til forliksrådets møter, jf. § 27, tredje ledd.) 

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene 
skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3 innen den enkelte 
liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har 
fått færrest stemmer. 

(I § 57, fjerde ledd er det på grunn av kommunelovens bestemmelser om forholdstallsvalg 
(forholdsvalg) gitt særregler for å sikre kravet i § 27 om at begge kjønn skal være representert 
både blant medlemmene og varamedlemmene.) 

Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant 
varamedlemmene skal være både kvinner og menn.  Dersom det har vært opprykk etter første 
punktum, på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den 
listen som har fått nest færrest stemmer.  Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på 
hvilken liste opprykk skal skje. 

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet. Etter at valget har skjedd, skal dette 
innberettes til Fylkesmannen i tråd med domstolloven § 58. Dersom Fylkesmannen finner valget 
lovlig, utferdiges oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget.  I 
motsatt fall kan det påbys at det avholdes nytt valg. 

Prosjektleders vurderinger 

Ved forslag av kandidater til medlemmer i forliksrådet, bør forslagstillerne forsikre seg om at 
kandidatene er valgbare i forhold til stilling, vandel, aldersgrenser og andre forhold som nevnt 
ovenfor i saksutredningen.  For øvrig vil administrasjonen i kommunen selvsagt foreta kontroll ihht 
de retningslinjer som foreligger.  Det vil likevel være en fordel om dette i noen grad er klarert av 
forslagsstillerne, slik at det ikke må avholdes nytt valg dersom det i etterkant avdekkes forhold som 
fører til at en valgt kandidat ikke er valgbar. 

Kontinuitetsforholdet, som det også vises til i saksutredningen, kan i denne fasen av 
sammenslåingsprosessen til en viss grad sikres ved at forliksrådsmedlemmer som fungerer i 
nåværende kommuner velges som medlemmer inn i nytt forliksråd i nye Sandefjord kommune. 

Prosjektleder vil også vise til at skikkethet har en svært vesentlig betydning ved valg av 
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medlemmer i forliksrådet. 

Valget tilrådes å skje ved å søke at fellesnemnda fatter et enstemmig vedtak om valg av 
kandidater og deres rekkefølge både blant medlemmer og varamedlemmer, fordi et forholdsvalg 
kan utvikle seg til å bli en relativt komplisert/uforutsigbar øvelse, jf. det som er anført i 
saksutredningen ovenfor. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Kjell Skoli 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/811 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Orientering - Grunnlag for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
103/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling 

Saken tas til orientering. 

 

 
Sammendrag 

Saken gjelder tilbakemelding fra administrasjon på oppfølging av vedtak i FN sak 73/2016.  

Bakgrunn 

Fellesnemda behandlet i møte den 23.juni 2016 sak om grunnlag for budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017-2020. Fellesnemda gjorde følgende vedtak i saken:   

1. Fellesnemnda legger til grunn at den nye kommunen skal yte og utvikle gode tjenester til 
kommunens innbyggere og tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling. Tilbudene skal 
kjennetegnes av likeverdighet, stabilitet og forutsigbarhet.  

2. Budsjett- og økonomiplanarbeidet skal innrettes slik at: 
· Kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke skal være større enn frie inntekter 
· Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad til årets 

avkastning. Kraftfondets avkastning brukes til å finansiere investeringer 
· Gjeld til ordinære investeringer bør på sikt ikke økes  
· Netto driftsresultat er i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
3. Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 baseres på de prioriteringer og 

forutsetninger som fremkommer av vedlegg 1 . 
4. Kommunen legger til grunn en lånepolitikk som fremgår av vedlegg 1. 
5. Driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. 
6. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 
7. Marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen settes til 10 %. 
8. Premieavvik amortiseres over 7 år. 
9. Fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene dekkes inn via avgiftene i nye 

Sandefjord. 
10. For å tilrettelegge for fremtidige, nødvendige investeringer samt å opprettholde høy kvalitet 
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på driften, skal det gjennomføres innsparinger på henholdsvis kr. 20 mill i 2017 og deretter kr. 
40 mill årlig. 

11. De investeringsprosjekter som ligger inne i de tre kommunenes budsjettforslag videreføres. 
12. Nåværende Kodal skole vurderes revet for å erstattes med en ny skole med tilhørende 

flerbrukshall. 
13. Levekårsfondet søkes reetablert til kr. 5 mill. 
14. Det gjøres en vurdering av salg av kommunens bygningsmasse som ikke kan betegnes som 

formålsbygg. Herunder om gamle boliger bør forsøkt solgt og erstattes med nye.  
15. I vurderingen av vedlikehold av bygningsmassen, gjøres det en prioritert vurdering av 

kontorfasiliteter ved «gamle Sandar herredshus» hvor Sosialmedisinsk senter har tilhold. 
16. Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert. 
17. Grønn skolevei innføres i hele den nye kommunen. 
18. Prosjekter beregnet til utover 3 mill./1 ukes varighet konkurranseutsettes.  
19. Det skal innføres målstyring i alle etater. 
20. Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten, primært ved å øke de minste hjemlene til 75-

100%. 
21. Aldersgrensen for å benytte ordningen med opplevelseskort utvides til å omfatte også 

ungdom fra 16 til 18 år. 
22. Det gjøres en vurdering av El-ladestasjoner over hele den nye kommunen. 
23. Huken boligområde i Kodal søkes ferdigregulert. 
24. For å styrke lokaldemokratiet vurderes bevilgningen til Nærmiljøutvalgene spesielt. 
25. I forbindelse med strukturgjennomgangen av barnehagene, vurderes Høyjord barnehage 

spesielt. 
26. Avdelingsledermodellen i skolen innføres i hele den nye kommunen. Det fremlegges en sak 

som viser hvilke organisatoriske endringer dette medfører, kompetansehevingstiltak, 
økonomiske konsekvenser og forventet tidsforløp. 

27. Det fremlegges en sak som drøfter mulige tiltak for å øke realfagsatsningene i barnehagene 
og skolene i Nye Sandefjord. 

28. Ved kartlegging av lokaler i forbindelse med kommunesammenslåing, vurderes det om det er 
noen som er egnet til kulturskoledrift. Alternativt utredes det hvilke formelle, tekniske og 
kostnadsmessige konsekvenser utvidelse av dagens lokaler med ca 700 kvm ved SVGS vil 
ha. 

29. Administrasjonen bes lage en oversikt over mulige sentrumsnære industribygg/lokaler som 
kan benyttes til noe samlokalisering av øvingslokaler for det frivillige foreningsliv og eventuelt 
kulturskolen. Blackbox vurderes prioritert i dette arbeidet. Oversikten bes lagt frem i løpet av 
høsten, med kostnadsoverslag for investering og drift av lokalene. 

30. Det gjøres en vurdering av om midler innkommet i forbindelse med overføringen av Vear til 
Tønsberg, kan benyttes til renovering av bygningsmassen i den nye kommunen. 

31. Gjenværende fløy på Stokke Ungdomsskole vurderes revet og erstattet av nybygg. 
32. IKT-satsningen skal prioriteres med tanke på å effektivisere og forberede dagens 

tjenestetilbud på alle fronter. 

 

 

Administrasjonen gir nå en tilbakemelding på hvordan pkt. 10-32 i vedtaket er tenkt fulgt opp. 
Vedlegget legges frem i AU møtet, og vil følge saken til fellesnemda.  
 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - september 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
104/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksfremstilling 
 
 

 

I møtet i Arbeidsutvalget legges det opp til en muntlig orientering.  

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 

61



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/743 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Saksliste til Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda - 11. oktober 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
105/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 
 

 
For møtene i Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda 11. oktober 2016 forbereder prosjektleder 
å legge frem disse sakene: 

SAKER AU PSU FN 
Godkjenning av protokoll  x x x 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste x X X 
Eierskap og interkommunale samarbeid x  x 
Ungdomsråd x  x 
IA-avtalen x x x 
Beredskapsplan  x x 
Søknad fra Kirkelig Fellesråd x  x 
Forliksråd x  x 
Selvkost for kommunale tjenester i Nye 
Sandefjord – innretning på betalingsregulativene 
for kommunale avgifter og gebyrer for 2017 

  x 

Godtgjøringsreglement   x 
Høringsuttalelse: Ny kommunelov   x 
Høringsuttalelse - Nye oppgaver til større 
kommuner 

  x 

Møteplan 2017   x 
Orientering - Tilslutning til ny pensjonsordning i 
Sandefjord kommunale Pensjonskasse 

  x 

Orientering fra temakomiteene   x 
Orientering - Grunnlag for budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017-2020 

x  x 

Orientering fra prosjektleder  x x x 
Saksliste til PSU/FN - 11.10.2016 x   
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Eventuelt  x x x 
 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 
Prosjektleder 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/746 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - 20.09.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
106/2016 Arbeidsutvalget 20.09.2016 
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