
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen 
Dato: 09.05.2016 
Tidspunkt: 08:30 
 
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 

38/2016 Godkjenning av møteprotokoll 11.04.2016 
39/2016 Saksliste til Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda - 24. mai 2016 
40/2016 Revisjonsordning nye Sandefjord kommune 
41/2016 Konstituering - varamedlemmer og valgkomite 
42/2016 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ - Politisk reglement 
43/2016 Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 

(delegeringsreglement) 
44/2016 Kommunevåpen og ordførerkjede 
45/2016 Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
46/2016 Lokaldemokratiundersøkelse 
47/2016 Overordnet planlegging 
48/2016 Orientering fra prosjektleder - mai 2016 
49/2016 Veinavn nye Sandefjord kommune 
50/2016 Partnerskapsavtale klima- og energiforum 
51/2016 Søknad om midler til klimatiltak - Klimasats 
52/2016 Eventuelt - Arbeidsutvalget - 09.05.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord  
 
 
Dato 04.05.2016 
 

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


__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 

 
 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/152 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 11.04.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
38/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Arbeidsutvalget 11. april 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Møteprotokoll.2016.04.11 
 
 

 

 

 



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke  
Dato: 11.04.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:30 
 
 
Medlemmer tilstede:  
Leder    Bjørn Ole Gleditsch 
   Anne Strømøy  
   Arild Theimann  
   Bjarne Sommerstad  
   Hilde Hoff Håkonsen  
   Erlend Larsen 
   Nils Ingar Aabol 
  
  
Fra administrasjonen: 
   Gudrun Haabeth Grindaker 
   Tina Skarheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Starter med eventuelt før behandling av sakene. 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 29/2016 
GODKJENNING AV MØTEREFERAT 29.02.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat for Arbeidsutvalget 29. februar 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Vedrørende sak 20/2016: 
Under behandling: 
Saken skal ikke behandles i PSU. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 29/2016 vedtak: 
Møtereferat for Arbeidsutvalget 29. februar 2016 godkjennes. 
Formuleringen under sak 20/2016 rettes opp. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 30/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMND - MØTER 26. 
APRIL 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksfremstillingen. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Hilde Hoff Håkonsen: 
Sak om gravferd og kirkegårdsforvaltning bør behandles i Partssammensatt Utvalg. 

Enighet i Arbeidsutvalget om at sak om gravferd og kirkegårdsforvaltning settes opp til 
behandling i Partssammensatt Utvalg 26.april 2016. 

Nils Ingar Aabol: 
Ønske om at de tillitsvalgte gis anledning til å orientere for Partssammensatt Utvalg om 
deres erfaringer med prosessen og annet de er opptatt av. 

Enighet i Arbeidsutvalget om at prosjektleder inviterer de tillitsvalgte til å orientere i fbm 
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prosjektleders orientering i Partssammensatt Utvalg 26.april 2016. 

Prosjektleders innstilling med endring ble deretter enstemmig vedtatt. 

 
AUs 30/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer under: 

AGENDA PSU OG FN 26. APRIL 2016 PSU FN 
Godkjenne protokoll PSU 15. mars 2016 x  
Godkjenne protokoll FN 15. mars 2016  x 
Organisatorisk plassering av parkvesen og grønt 
vedlikehold 

x x 

Nærdemokratiordningen  x 
Kommunevåpen for nye Sandefjord kommune  x 
Gravferd og kirkegårdsforvaltning x x 
Orientering fra temakomiteene  x 
Orientering fra prosjektleder x x 
Avtale med Tønsberg legevakt   x 
Valg forliksråd   x 
Møtegodtgjøring/frikjøp x x 
Eventuelt  x x 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 31/2016 
ORGANISATORISK PLASSERING AV PARKVESEN OG GRØNTVEDLIKEHOLD 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemda fatter følgende vedtak:  

1. Parkvesen og grøntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk 
i kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

2. Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AUs 31/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak:  

1. Parkvesen og grøntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk 
i kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

2. Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 
 

********************************************************************************************************* 
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Saknr. 32/2016 
NÆRDEMOKRATIORDNINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Videre utforming av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune 
baseres på det som fremgår av sakens pkt. 3.  

2. Temakomiteen bes om å fortsette arbeidet og utarbeide forslag til modell 
og vedtekter/retningslinjer slik at dette kan vedtas i Fellesnemnda senest 
i august 2016. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
 

Behandling: 
Nytt saksframlegg ettersendt til medlemmene av Arbeidsutvalget fredag 8. april 2016. Dette 
erstatter saksframstilling som ble sendt ut 6. april 2016. 

Prosjektleders ettersendte innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 32/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Videre utforming av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune 
baseres på det som fremgår av sakens pkt. 3.  

2. Temakomiteen bes om å fortsette arbeidet og utarbeide forslag til modell 
og vedtekter/retningslinjer slik at dette kan vedtas i Fellesnemnda senest 
i august 2016. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 33/2016 
VALG AV KOMMUNEVÅPEN FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Heraldiker Jan Eide bør delta på møtet i Fellesnemnda 26. april 2016. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 33/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

********************************************************************************************************* 
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Saknr. 34/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - APRIL 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AUs 34/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 35/2016 
AVTALE OM LEGEVAKT MED TØNSBERG KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for 
enkelte innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 35/2016 vedtak: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for 
enkelte innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 36/2016 
VALG AV FORLIKSRÅD NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

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 10.01.2017 – 31.12.2019. 

 
 
 
 
 



Side6 
 

Arbeidsutvalget, 11.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 36/2016 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 10.01.2017 – 31.12.2019. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 37/2016 
EVENTUELT - ARBEIDSUTVALGET - 11.04.2016 
 
 

Behandling: 
 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker: 
Møtegodtgjøring/frikjøp 
Det er behov for presisering av hva som inngår i legitimerte utgifter/utgifter til frikjøp, jfr sak 
om møtegodtgjøring i Fellesnemnda 15.mars 2016. 
 
Enighet om at prosjektleder forbereder sak om dette til møte i Fellesnemnda 26. april  2016. 
 
 
Seminar i Konsberg 6. og 7. juni 2016 
Det er nødvendig med en avklaring omkring hvem som skal inviteres til seminaret i juni. 
Seminaret skal være på Grand Hotel Kongsberg. 
 
Enighet om at man raskt sender ut informasjon/invitasjon til de 57 medlemmene i det nye 
bystyret, samt tillitsvalgte (som møter i PSU), og ledergruppen nye Sandefjord kommune. 
 
Videre vil prosjektleder avklare spørsmål omkring oppsett av vararepresentanter til det nye 
Kommunestyret. Så snart dette er avklart vil det også avklares hvem/hvor mange 
vararepresentanter som skal inviteres til seminaret.  
 
 
Hilde Hoff Håkonsen: 
Valg av Kontrollutvalg 
Spørsmål omkring fremdrift for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Sandefjord.  
Det er Fellesnemnda som gjør vedtak om sekretariatsordning. 
Prosjektleder er i dialog med ledere av dagens tre kontrollutvalg for å sikre at nødvendige 
vedtak om revisjon og kontrollutvalgssekretariat gjøres i tide før 1.1.17.  
 
Prosjektleder tar sikte på å orientere (Arbeidsutvalget og) Fellesnemnda i mai 2016 
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Nils Ingar Aabol: 
Verbalforslag i vedtatt budsjett 2016 
Pkt 11 i budsjett-vedtak Stokke 2016 omhandler ressursfordelingsmodell i skolesektoren i ny 
kommune.  
Det er ønskelig med informasjon fra prosjektleder om status og planlagt fremdrift.  
Konkludert med at Prosjektleder orienterer Fellesnemnda i møte 24.mai 2016 
 
 
Anne Strømøy: 
Kommuneplan for nye Sandefjord  
Ønsker informasjon om arbeid med planstrategi/kommuneplanarbeid.  
Konkludert med at legger frem sak til (Arbeidsutvalget og) Fellesnemnda i mai 2016 for å 
orientere om saken.  
 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/743 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Saksliste til Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda - 24. mai 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
39/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
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 24. mai 2016 forbereder prosjektleder å 
legge frem disse sakene: 

SAK PSU  FN  
Godkjenning av protokoll   x  x  
Revisjonsordning for nye Sandefjord kommune  x  x  
Konstituering – varamedlemmer og valgkomite      x  
Reglement for saksbehandling i folkevalgte 
organer (politisk reglement)  

x  x  

Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet 
og innstillingsrett (delegeringsreglement)  

x  x  

Kommunevåpen (utsatt behandling fra FN 26.april 
2016)  

  x  

Gravferd og kirkegårdsforvaltning  x  x  
Lokaldemokratiundersøkelse    x  
Overordnet planlegging    x  
Prosjektleders orientering  x  x  
Veinavn    x  
Vestfold klima- og energiforum - medlemsskap    x  
Søknad om midler til klimatiltak - Klimasats    x  
Orientering fra temakomiteene    x  
Eventuelt   x  x  

 

Gudrun Haabeth Grindaker 
Prosjektleder 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2043 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Revisjonsordning nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
40/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. Det vises til vedtakene fra de tre kontrollutvalgene. 

 

Vedlegg: 
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
Utskrift KU Andebu 
Utskrift protokoll KU Sandefjord 
Utskrift protokoll KU Stokke 
 
Saksutredning 

Av forhandlingsutvalgets utredning del 5 følger at Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning 
for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene. 

I løpet av april 2016 har alle tre kontrollutvalgene behandlet sak om valg av revisjonsordning, 
basert på utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune, bestilt av 
kontrollutvalget i Andebu (besluttet i møte 14.3.16) og utført av VIKS (Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat). 

For utdypende informasjon om bakgrunn og lovbestemmelser vises det til utredningen fra VIKS 
som følger saken som vedlegg. 

Dagens tre kommuner har i dag den samme revisjonsordningen – Sandefjord distriktsrevisjon – 
som er et § 27-samarbeid med Sandefjord som vertskommune. Sandefjord distriktsrevisjon utfører 
all regnskapsrevisjon selv, og kjøper inn forvaltningsrevisjoner. 

Utredningen fra VIKS peker på tre alternative måter for organisering av revisjonsordningen for nye 
Sandefjord: 

1. Ansette egne revisorer 
2. Delta i interkommunalt samarbeid/selskap 
3. Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet. 



Behandlingen i kontrollutvalgene viser at disse er delt i sin innstilling til Fellesnemnda: 

Kontrollutvalget i Andebu, møtedato 13.4.16, sak 21/16: 

Enstemmig vedtak  

Kontrollutvalget i Andebu innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune 
organiseres gjennom et interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller 
etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).  

Kontrollutvalget i Andebu støtter en eventuell sammenslåing mellom Sandefjord Distriktsrevisjon 
og Vestfold kommunerevisjon og anbefaler at det nye selskapet velges som revisor. 

Kontrollutvalget i Stokke, møtedato 14.4.16, sak 25/16: 

Enstemmig vedtak: 

Kontrollutvalget innstiller overfor fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger en 
revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

Kontrollutvalget i Sandefjord, møtedato 20.4.16, sak 26/16: 

Enstemmig vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Sandefjord innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord 
kommune søkes utført av Vestfold Kommunerevisjon (VKR). 

2. Det er en forutsetning at tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i VKR. 

Kontrollutvalgets vedtak er basert på følgende begrunnelse: 

· VKR er en non-profitt organisasjon. 
· Selskapet, som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27, har som 

hovedformål å utføre lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for de fire 
eierkommunene (Holmestrand, Hof, Re og Horten) og fylkeskommunen. 

· Kommunerevisjonens kontorer er sentralt i Vestfold med tilhørende korte 
reiseavstander til oppdragssteder i hele fylket. 

· Med bakgrunn i tjenesteleveranser i samsvar med formålet har selskapet siden 
oppstarten i 2005 opparbeidet seg solid kompetanse og innsikt i kommunal sektor. 

· VKR har kun to ledelsesnivåer til løsning av felles oppgaver: Styret og daglig 
leder.  (IKS-er har i tillegg ofte «tunge» representantskap). 

· Ved å bli deleier (som anses som en forutsetning) i VKR vil nye Sandefjord 
kommune få plass i styret.  

· Ved en virksomhetsoverdragelse (mulig teknisk løsning) av Sandefjord 
Distriktsrevisjon til VKR, vil overførte verdier (utstyr m.m.) i distriktsrevisjonen trolig 
kunne anses som etableringstilskudd (som i hht. VKRs vedtekter samlet utgjorde 
kr. 651.000 for de fem nåværende eierne). 

· Opparbeidet og særdeles verdifull kompetanse og lokal kunnskap vil kunne 
videreføres innenfor VKR. (Tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i 
VKR). Dette representerer en effektivitet som andre måtte opparbeide seg over 
lang tid. (Jfr. blant annet god innsikt for snarlig og effektivt arbeid med overordnet 
analyse for forvaltningsrevisjon for nye Sandefjord kommune). 

· Ved tilførsel av ny verdifull kompetanse (de tre ansatte fra distriktsrevisjonen) 
parallelt med at det blant VKR-ansatte inntreffer snarlige pensjoneringer, er det 
åpenbart at VKR bør kunne oppnå rasjonaliseringsgevinster. 

· Forvaltningsrevisjon som i dag kjøpes eksternt, vil kunne leveres fra Vestfold 
kommunerevisjon gjennom utvidelse av staben med tre ansatte. Dagens utgifter til 
forvaltningsrevisjon bør derfor kunne forventes redusert vesentlig.  



· Kommende sammenslåing av VKR-eierkommunene Hof og Holmestrand allerede 
i 2018 vil også måtte gi gevinster i form av mer rasjonell betjening/lavere 
kostnader. 

· Styret i VKR har i ekstraordinært styremøte 14. mars 2016 stilt seg positive til at 
Sandefjord Distriktsrevisjon slutter seg til VKR under forutsetning av positive 
tilbakemeldinger fra eierne. 

· Ved vedtak i Fellesnemda i samsvar med KU i Sandefjord sine anbefalinger, vil 
man ha en avklart situasjon for revisjonstjenesten (under forventet tilslutning fra 
nåværende eiere) allerede om få måneder. 

Prosjektleders kommentarer 

Prosjektleder har ingen kommentarer til valg av revisjonsordning, da revisjon inngår som en del av 
Kommunestyrets ansvar for tilsyn med den kommunale forvaltning, jfr kommuneloven § 76.  

Prosjektleder vil likevel peke på at de tre kommunenes økonomiforvaltning har svært krevende og 
omfattende arbeid i forbindelse med sammenslåingen. I denne forbindelsen oppleves revisjonen 
som en viktig faglig støtte, blant annet ved at man kan forhøre seg i forkant om gode løsninger, og 
derved redusere risiko for uønskede hendelser. Det presiseres at dette vedrører såkalt 
«nedpakking» av nåværende kommuners bevilgnings- og balanseregnskap og «åpning» av ny 
kommune – altså ikke revisjonsarbeidet som gjøres for å kontrollere og føre tilsyn med den 
løpende virksomheten. Selv om kommunene har egne fagmiljøer så er en sammenslåingsprosess 
et svært komplekst arbeid. Kommunene har god kompetanse og planlegger nøye, men man har 
tross alt lite erfaring med slike sammenslåinger. Det oppleves betryggende for økonomi- og 
regnskapsfunksjonen at man har kontinuitet og nærhet til et revisjonsmiljø som kjenner alle tre 
kommunenes regnskapspraksis godt.   

Prosjektleder har selvsagt ingen synspunkt på om den nye kommunen bør kjøpe revisjonstjenester 
i markedet eller velges en annen løsning. Det er imidlertid arbeidskrevende å gjennomføre en 
anskaffelse i samsvar med lovverket, og tiden kan bli knapp for gjennomføring av 
anskaffelsesprosess i samsvar med lovverket dersom man ønsker ny revisjonsordning med 
oppstart fra 1.januar 2017.  

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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UTREDNING FOR VALG AV 
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NYE SANDEFJORD KOMMUNE    

 

 

 

 

 

Utført av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 

April 2016 
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BAKGRUNN 
Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slås sammen til nye Sandefjord kommune 01.01.2017. I 

den forbindelse må det velges revisjonsordning og revisor for den nye kommunen. Kommunestyrene 

i de tre kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. Fellesnemnda 

fatter vedtak på bakgrunn av innstilling fra de tre kontrollutvalgene. 

 

Kontrollutvalget i Andebu kommune har i møte 14.03.16 vedtatt at Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune. 

 

Vedtak sak 17/16, 14.03.16: 

 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune fra VIKS. 

Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som grunnlag for 

tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke. Utredningen ferdigstilles slik 

at den kan legges fram for behandling i møte 13.04.16. 

 

 

LOVENS RAMMER FOR VALG AV REVISOR 
Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken 

revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens revisor. 

Kommunestyrets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

Kommuneloven § 78 

3. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med 

annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

 

4. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra kontrollutvalget. 

 

I forbindelse med sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner er det i tråd med 

Inndelingsloven § 26 opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av 

sammenslåingen. Etter § 26 femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, videreføre 

deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. 
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Inndelingslova § 26, 5. ledd: 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala. 

 

De tre kommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om kommunesammenslåing fattet vedtak om 

fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver. I den sammenheng er det vedtatt at: 

 

• Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene. 

 

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge: 

 

1. innstilling på valg av revisjonsordning 

2. innstilling på valg av revisor 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de tre kommunen skal 

avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor. 

 

REVISJONSORDNINGER I VESTFOLD 

Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §    27272727    Andebu, Sandefjord, Stokke    

Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §    27272727    Hof, Holmestrand, Horten, Re, 

Vestfold fylkeskommune    

Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon IIIIKSKSKSKS    Sande, Svelvik, 12 kommuner i 

Buskerud, Buskerud fylkeskommune    

Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon IIIIKSKSKSKS    Larvik, Lardal, 18 kommuner i 

Telemark, Telemark fylkeskommune    

KPMGKPMGKPMGKPMG    Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme    
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DAGENS ORDNING FOR ANDEBU, SANDEFJORD OG STOKKE 
Sandefjord distriktsrevisjon er i dag revisor for de tre kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke. 

Selskapet utfører selv regnskapsrevisjon for eierne og forestår kjøp av forvaltningsrevisjon på 

bestilling fra kontrollutvalgene i tråd med en rammeavtale.  

 

Sandefjord Distriktsrevisjon er et interkommunalt samarbeid organisert etter kommunelovens § 27. 

Selskapet har et eget styre og 3 ansatte. Styret vedtar årsbudsjettet og kostnadene fordeles på 

eierne etter forventet timeforbruk. Kostnader til forvaltningsrevisjon kommer i tillegg. De er basert 

på kontrollutvalgenes forslag og påfølgende vedtak i det enkelte kommunestyre. 

Styret i Sandefjord Distriktsrevisjon har vedtatt et budsjett for 2016 på totalt kr 3 094 000 som 

tilsvarer prisen for regnskapsrevisjon i de 3 kommunene. Dette fordeler seg slik på eierne: 

 

• Sandefjord kommune 50%  kr 1 547 000,- 

• Stokke kommune 31, 25% kr    967 000,- 

• Andebu kommune 18,75%  kr    580 000,- 

Dagens revisjonsordning for de tre kommunen innebærer en deling hvor forvaltningsrevisjonen 

kjøpes i markedet med utgangspunkt i en rammeavtale. Sandefjord distriktsrevisjon er avtalepart 

med de tilknyttede private leverandørene og sånn sett ansvarlig for både regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon for kommunene. Budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon overføres 

Sandefjord distriktsrevisjon som er den som blir fakturert. For 2016 er det i de tre kommunene til 

sammen budsjettert med kr 720.000 til forvaltningsrevisjon. Erfaringen med denne ordningen er god.   

 

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon for 

den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Sandefjord. Andebu, Sandefjord og Stokke 

utgjør eierne til Sandefjord Distriktsrevisjon og ved sammenslåing av kommunene vil det ikke lenger 

være et interkommunalt samarbeid. Dette forholdet gjør det nødvendig for selskapet å endre 

organisasjonsform.  

 

Dersom fellesnemnda bestemmer seg for å kjøpe tjenesten i markedet eller ansette egen revisor, 

innebærer det avvikling av Sandefjord Distriktsrevisjon. Det vil i den sammenheng påhvile 

kommunen forpliktelser overfor de ansatte som berøres av avviklingen. 

 

ALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJON 
Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at kommunestyret (oppgaven er delegert til fellesnemnda i SAS) 

kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 

 

• ansette egne revisorer 

• delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

• kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 
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Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette 

skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder enten revisjonen er 

kommunal/interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet uavhengig av 

ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. 

 

ANSETTE EGNE REVISORER 
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester. Denne 

ordningen finner vi i dag i noen store kommuner som Oslo, Trondheim, Bærum og enkelte 

fylkeskommuner. Revisorene er ansatt i kommunen og daglig leder skal velges av kommunestyret, 

men de kan ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige. Rådmannen har 

ingen instruksjonsmyndighet overfor revisorene. Ingen kommuner i Vestfold har denne ordningen. 

 

De fleste kommuner er i dag med i interkommunale revisjonsselskaper. Dette har blant annet 

sammenheng med økt kompleksitet i oppgaver og i de kommunale organisasjoner. Sammenslåing av 

kommunerevisjoner til IKS-er har styrket fagmiljøene og redusert sårbarheten ved mindre enheter 

for eksempel ved sykdom eller når revisor slutter. 

 

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på sin kommune og kan være 

lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Oppgaven som revisor for bare en kommune gir 

meget god kunnskap om revidert enhet og den etablerte organisasjonskultur. Tilgjengeligheten kan 

bidra til at revisor i større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men kun innenfor rammene 

av de krav som stilles til revisors uavhengighet jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. 

 

Ulemper ved egen kommunerevisjon er mulig sårbarhet ved liten organisasjon. Lite fagmiljø kan i 

tillegg tenkes å kunne påvirke rekruttering.  

 

Ved ønske om å videreføre dagens revisjonskompetanse inn i den nye kommunen kan dette være en 

alternativ ordning. Sandefjord Distriktsrevisjon vil ved denne løsningen avvikles som interkommunalt 

samarbeid. De ansatte vil få overført sitt ansettelsesforhold til nye Sandefjord kommune. 

 

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP/SAMARBEID – EGENREGI 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som 

interkommunale selskaper etter Lov om interkommunale selskaper.  
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§ 27-SAMARBEID 
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 krever eget styre. Styret er øverste organ for 

samarbeidet. Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-

samarbeid er i loven begrenset til det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte 

kommunestyre kan ikke instruere styret i slike spørsmål. 

 

§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. 

Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan vedtektene bør utformes. Det kan i den 

sammenheng være naturlig å se til andre lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel 

IKS-loven og aksjeloven. 

 

Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt. I 

tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget juridisk 

rettssubjekt skal være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 

eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan 

dekke forpliktelsene. 

 

INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 
Interkommunalt selskap er regulert i en egen lov, Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 

etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset 

kommunale eiere og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om 

krav til budsjett, regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet er et 

eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  

 

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. Selskapsavtalen angir 

hvem som er selskapets deltakere og dets formål, eierandeler, representasjon i representantskapet, 

innskuddsplikt og antall styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngår et 

punkt om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av den perioden 

kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt oppsigelsesfrist.  

 

Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant. Representantskapet velger selskapets styre. 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at kommunestyret i alle de deltakende kommunene gir sitt 

samtykke.  

 

Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle inn 

under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med 

egenregi menes at hoveddelen av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell 

aktivitet skal være begrenset. Grensen for dette er ikke eksplisitt uttrykt, men uttalt praksis synes å 

ligge rundt 10 – 15 % av omsetningen.  
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SØKE SEG INN I ET EKSISTERENDE INTERKOMMUNALT SAMARBEID/SELSKAP 
Kommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i egenregi. Dette vil i så 

fall måtte godkjennes av de øvrige eier-/deltagerkommunene i gitte selskap. Det må også fastsettes 

på hvilke vilkår inntreden skal skje, og om kommunen skal betale innskudd ved inntreden. 

 

Styret i Sandefjord Distriktsrevisjon har gitt uttrykk for at de ønsker å slutte seg til Vestfold 

kommunerevisjon med virkning fra 01.01.2017. Selskapenes styrer har hatt samtaler i denne 

forbindelse og begge parter er positive til sammenslåing. En sammenslåing der de ansatte følger med 

vil gi videreføring av erfaring og kompetanse opparbeidet i selskapet.  

 

Vestfold Kommunerevisjon er organisert etter kommuneloven § 27 og er eget rettssubjekt. Selskapet 

er lokalisert på Borre i Horten kommune og er i dag revisor for kommunene Hof, Holmestrand, 

Horten, Re og Vestfold fylkeskommune. 

 

Dersom man velger interkommunalt selskap som revisjonsordning i tråd med IKS-loven, vil i teorien 

ethvert interkommunalt revisjonsselskap være en potensiell partner å slå seg sammen med.  

 

Sandefjord Distriktsrevisjon, Vestfold kommunerevisjon, Buskerud kommunerevisjon IKS og Telemark 

kommunerevisjon IKS har i dag et formalisert samarbeid. Selskapene har uttalt at de på sikt ser for 

seg en mulig sammenslåing til ett stort interkommunalt revisjonsselskap. Dette ligger imidlertid noe 

fram i tid og vurderes ikke som et reelt alternativ for Sandefjord på nåværende tidspunkt. 

 

Fordeler ved interkommunale selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige 

lover og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 

systemet både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha 

kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester. 

 

Når det gjelder interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan det vurderes som en 

ulempe at alle vedtektsendringer og økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges fram for 

eierne. Et IKS med mange eiere medfører tidskrevende saksbehandling ved vedtektsendringer. 

 

KJØP AV REVISJONSTJENESTER I MARKEDET 
Kommuneloven § 78 nr. 3, gir kommunen anledning til å velge om den vil konkurranseutsette hele 

eller deler av revisjonstjenesten markedet. I denne sammenheng menes da å kjøpe revisjonstjenester 

fra private revisjonsselskaper.  Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de revisjonstjenestene som 

kommunen har behov for i markedet. Det betyr at man for eksempel kan velge kun å kjøpe 

forvaltningsrevisjon eksternt og beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller man kan velge å kjøpe 

alle revisjonstjenestene i markedet.  

 

Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år. 

Deretter er lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety regelmessig skifte av revisjon med de 
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fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap om revidert part er alltid fordelaktig i revisjon og er 

noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan ha annen 

erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». 

 

Hvis fellesnemda ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder reglene for offentlige 

anskaffelser. Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

 

Vanligvis er det kontrollutvalgets sekretariat som forestår oppgaven med å konkurranseutsette 

revisjonstjenestene fram til kontraktsskriving, på vegne av kontrollutvalget. Fellesnemnda er etter 

innstilling fra kontrollutvalgene forpliktet til å velge den tilbyder som i størst grad tilfredsstiller 

tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene kan for eksempel være både pris og kvalitet.  

 

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor engasjert. Prosessen kan ta inntil 1 

år med forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, offentlig utlysning på Doffin 

med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, behandling 

i kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

 

Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og en stor organisasjon å 

spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser og mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon. 

 

Mulig ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Gjennom å være forretningsstyrte selskaper kan en forvente at de opererer med 

høyere timepris enn kommunal revisjon. Noen vil kunne mene at privat revisjon ikke har like god 

kontakt med kommunene og dens enheter som for eksempel kommunerevisjonen hadde tidligere, at 

privat revisjon ikke har den samme nærhet til revidert enhet. 

 

KOSTNADER VED REVISJON 
Budsjettene til revisjonsselskapene i interkommunalt samarbeid (§ 27) eller interkommunale 

selskaper (IKS) fastsettes henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne 

med bakgrunn i vedtekter og selskapsavtale. 

 

Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet. Den vil først bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 
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annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger er ofte et faktum. Dette er forhold som til 

en viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt.  

 

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører både kommunale, interkommunale og private 

vil sjelden være sammenlignbare uten at en korrigerer for innhold og omfang i leverte tjenester, 

antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig kjennskap 

til innholdet i revisjonsarbeidet. 

 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og ordninger viser også noe ulik praksis på hvordan de arbeider 

og framskaffer dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Variasjonene på dette området gjør 

det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

 

SEKRETARIATETS VURDERING 
Sandefjord Distriktsrevisjon er i dag revisor for Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner, som utgjør 

grunnlaget for revisjonssamarbeidet. Sammenslåingen av disse kommunene gjør at grunnlaget for 

det interkommunale samarbeidet opphører. 

 

Med utgangspunkt i sammenslåingsprosessen anses det å ha stor verdi med erfaring, kunnskap om 

og nærhet til de tre kommunene. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å videreføre 

revisjonskompetansen representert i dagens Sandefjord Distriktsrevisjon inn i den nye kommunen. I 

forbindelse med etablering av ny kommune vil det være mange revisjonsfaglige utfordringer som skal 

løses. Eksisterende kompetanse og kunnskap om de tre kommunene anses av den grunn som 

verdifull, men ordningen kan imidlertid ikke videreføres som i dag. Eksempelvis skal det utarbeides 

en ny overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for nye Sandefjord. Dette er et oppdrag som stiller 

krav til utstrakt kjennskap til kommunen. Vår kunnskap tilsier at dette er et område der kjennskap og 

erfaring er av stor betydning. På andre områder er det en rekke systemer og rutiner som skal 

samkjøres inn i en ny organisasjon hvor historisk kunnskap vil komme til anvendelse. 

 

En mulighet for ny organisering er å etablere en egen kommunerevisjon for den nye kommunen. 

Dette alternativet er ikke særlig utbredt og som nevnt tidligere finner vi den stort sett i større 

kommuner hvor det vil være rom for et større og mer robust revisjonsmiljø. Man vil ved denne 

løsningen ikke oppnå å få styrket revisjonens organisasjon. 

 

Et annet og mer relevant alternativ er å søke seg inn i et allerede etablert interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Det innebærer valg av interkommunal revisjonsordning enten i form av § 27-samarbeid 

eller som IKS. Vi er kjent med at Sandefjord Distriktsrevisjon ønsker en sammenslåing med Vestfold 

Kommunerevisjon og derigjennom fortsette revisjonsoppdraget for nye Sandefjord. En slik ordning vil 

ivareta nærhet, videreføring av kompetanse og erfaring, samtidig som kommunen får en 

organisasjonsmessig mer robust revisjon.  
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Tilnærmet samme ordning kan etableres ved eventuell sammenslåing med et annet interkommunalt 

revisjonsselskap. 

 

I den nåværende situasjonen anses konkurranseutsetting som lite praktisk med tanke på tidsaspektet 

med etablering av ny kommunen 01.01.2017.  Dersom man ønsker konkurranseutsetting kan dette 

tas opp på et senere tidspunkt etter at den nye kommunen er etablert. 



1 
 

Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-3 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Andebu 13.04.2016 21/16 

 
 
Valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
 
Kontrollutvalget i Andebu har behandlet saken i møte 13.04.2016 sak 21/16 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om utredningen for valg av revisjonsordning. Kontrollutvalget 
diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Andebu innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune 
organiseres gjennom et interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 
27, eller etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). 
 
Kontrollutvalget i Andebu støtter en eventuell sammenslåing mellom Sandefjord 
Distriktsrevisjon og Vestfold kommunerevisjon og anbefaler at det nye selskapet velges 
som revisor. 
 
 
 
 

Forslag til innstilling: 
Legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
 
Vedlegg:  
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune. 

 
 
 
Saksframstilling: 
Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slås sammen til nye Sandefjord kommune 
01.01.2017. I den forbindelse må det velges revisjonsordning for den nye kommunen.  
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Kontrollutvalgene i de tre kommunene skal etter kommuneloven avgi innstilling i saken. 
Kommunestyrene har delegert til fellesnemnda å fatte vedtak om valg av 
revisjonsordning og det legges opp til at kontrollutvalgene avgir sin innstilling innen 1. 
mai 2016. 
 
Kontrollutvalget i Andebu kommune har i møte 14.03.16 vedtatt at Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning 
for nye Sandefjord kommune. 
 
Vedtak sak 17/16, 14.03.16: 
 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
fra VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som 
grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke. 
Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges fram for behandling i møte -
13.04.16. 

 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 15.april.2016 
 



Særutskrift fra møteprotokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Sandefjord kommune onsdag 20. 4. 2016.  
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om ny revisjonsordning for nye Sandefjord kommune og 
gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Sak 26/16 Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): 

1. Kontrollutvalget i Sandefjord innstiller på at revisjonstjenesten for nye 
Sandefjord kommune søkes utført av Vestfold Kommunerevisjon (VKR). 
 

2. Det er en forutsetning at tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i 
VKR. 
 
Kontrollutvalgets vedtak er basert på følgende begrunnelse: 
• VKR er en non-profitt organisasjon. 
• Selskapet, som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27, har som 

hovedformål å utføre lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for de fire 
eierkommunene (Holmestrand, Hof, Re og Horten) og fylkeskommunen. 

• Kommunerevisjonens kontorer er sentralt i Vestfold med tilhørende korte 
reiseavstander til oppdragssteder i hele fylket. 

• Med bakgrunn i tjenesteleveranser i samsvar med formålet har selskapet 
siden oppstarten i 2005 opparbeidet seg solid kompetanse og innsikt i 
kommunal sektor. 

• VKR har kun to ledelsesnivåer til løsning av felles oppgaver: Styret og 
daglig leder.  (IKS-er har i tillegg ofte «tunge» representantskap). 

• Ved å bli deleier (som anses som en forutsetning) i VKR vil nye Sandefjord 
kommune få plass i styret.  

• Ved en virksomhetsoverdragelse (mulig teknisk løsning) av Sandefjord 
Distriktsrevisjon til VKR, vil overførte verdier (utstyr m.m.) i 
distriktsrevisjonen trolig kunne anses som etableringstilskudd (som i hht. 
VKRs vedtekter samlet utgjorde kr. 651.000 for de fem nåværende eierne). 

• Opparbeidet og særdeles verdifull kompetanse og lokal kunnskap vil kunne 
videreføres innenfor VKR. (Tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR). Dette representerer en effektivitet som andre måtte 
opparbeide seg over lang tid. (Jfr. blant annet god innsikt for snarlig og 
effektivt arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for nye 
Sandefjord kommune). 

• Ved tilførsel av ny verdifull kompetanse (de tre ansatte fra 
distriktsrevisjonen) parallelt med at det blant VKR-ansatte inntreffer snarlige 
pensjoneringer, er det åpenbart at VKR bør kunne oppnå 
rasjonaliseringsgevinster. 

• Forvaltningsrevisjon som i dag kjøpes eksternt, vil kunne leveres fra 
Vestfold kommunerevisjon gjennom utvidelse av staben med tre ansatte. 
Dagens utgifter til forvaltningsrevisjon bør derfor kunne forventes redusert 
vesentlig.  

• Kommende sammenslåing av VKR-eierkommunene Hof og Holmestrand 
allerede i 2018 vil også måtte gi gevinster i form av mer rasjonell 
betjening/lavere kostnader. 



• Styret i VKR har i ekstraordinært styremøte 14. mars 2016 stilt seg positive 
til at Sandefjord Distriktsrevisjon slutter seg til VKR under forutsetning av 
positive tilbakemeldinger fra eierne. 

• Ved vedtak i Fellesnemda i samsvar med KU i Sandefjord sine 
anbefalinger, vil man ha en avklart situasjon for revisjonstjenesten (under 
forventet tilslutning fra nåværende eiere) allerede om få måneder. 

 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
21.4.2016 
 

 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 



Særutskrift fra protokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Stokke kommune torsdag 14. 4. 2016 
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om ny revisjonsordning for nye Sandefjord kommune og gjorde 
følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Sak 25/16 Vurdering av ny revisjonsordning 
   

Kontrollutvalget drøftet saken blant annet på grunnlag av fremlagt utredning for valg av 
revisjonsordning for Nye Sandefjord kommune. Kontrollutvalget gav uttrykk for at de 
opplevde utredningen som lite utfyllende og ikke tilstrekkelig som et selvstendig 
beslutningsgrunnlag. Kontrollutvalget drøftet både faglige, økonomiske, 
personellmessige og praktiske problemstillinger knyttet til ny revisjonsordning. 
 
Kontrollutvalget har ut fra en helhetsvurdering vurdert hvilken revisjonsordning 
kommunen vil være best tjent med. Kontrollutvalget forutsetter at personell som blir 
berørt av endringen blir ivaretatt på en god måte ved endring i revisjonsordningen. 

 
 

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): 
Kontrollutvalget innstiller overfor fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger en 
revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

 
 
 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
19.4.2016 
 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/840 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Konstituering - varamedlemmer og valgkomite 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
41/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  
2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor rammen av 

lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 
3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av xx personer/følgende personer for å 

lage et omforent forslag til valg som kan vedtas på det konstituerende kommunestyremøtet: 

  
  
  
  
  

 

 

Vedlegg: 
Fordeling utvalg etter konst ny kommune 
 
Sammendrag 

Fylkesmannens svar klargjør hvordan man skal forholde seg til sammensettingen av formannskap 
og hovedutvalg og samtidig oppfylle forpliktelsene som er beskrevet i forhandlingsutvalgets 
utredning.  

Partienes representasjon bestemmes ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Når dette er klart kan 
man utarbeide navnelister som tar hensyn til lokale forpliktelser og kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon. 

Som ved andre valg kan partiene etablere listesamarbeid. Antall medlemmer til formannskap og 
hovedutvalg vil avhenge av hvilke samarbeidskonstellasjoner som blir etablert. Det velges 
vararepresentanter for hver gruppering eller parti. Antallet vararepresentanter tilsvarer 
gruppering/parti med tillegg av to. Krav til kjønnsmessig balanse gjelder både for valg av 
representanter og vararepresentanter.  



For å komme frem til et omforent forslag som ivaretar de ulike hensyn nedsettes en valgkomité. 

Saksfremstilling 

I Fellesnemndas møte 15.mars ble det i sak 18/2016 Avklaringer omkring konstituering folkevalgte 
organ nye Sandefjord gjort slikt vedtak:  

· Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  
· Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor rammen av 

lovverket.  
· Fellesnemnda vil nedsette en valgkomite bestående av representanter fra hvert av partiene i 

det nye kommunestyret. 

Under behandling av saken ble det dessuten fremmet spørsmål om hvordan partiene skal 
håndtere oppsett av liste over varamedlemmer, og det var enighet om at prosjektleder skulle 
avklare dette spørsmålet. 

Saken som nå legges frem for behandling har således til hensikt å besvare spørsmålet om 
vararepresentanter, og å legge til rette for at Fellesnemnda kan nedsette en valgkomite 

1. Valg av vararepresentanter til folkevalgte organer, nye Sandefjord.  

I forhandlingsutvalgets utredning står det:  

Prinsippet for sammensetning av kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 
overgangsperioden er at det settes sammen fra tre valgkretser, der henholdsvis Andebu, 
Stokke og Sandefjord velger et gitt antall representanter med utgangspunkt i valgresultatet i 
2015. 

Sammensetningen blir som følgende: Kommunestyret skal bestå av 57 representanter i 
overgangsperioden, der Sandefjord har 39, Stokke 11 og Andebu 7.  

Formannskapet skal bestå av 19 representanter i overgangsperioden, der Sandefjord har 11, 
Stokke 5 og Andebu 3.  

Hovedutvalgene skal bestå av 19 representanter i overgangsperioden, der Sandefjord har 11, 
Stokke 5 og Andebu 3 

Det nevnes ikke spesifikt hvordan valg av vararepresentanter skal foregå. 

Prosjektleder har kontaktet fylkesmannen i Vestfold, og de svarer slik: «Avtalen om at 
formannskapet skal bestå av 19 representanter, der Sandefjord har 11, Stokke 5 og Andebu 3, er 
en lokal forpliktelse, som det nye kommunestyret selv må forsøke å oppnå innenfor rammene av 
kommuneloven.» 

Kommuneloven påpeker at valg kan enten skje som forholdstallsvalg eller avtalevalg. Avtalevalg 
krever enstemmighet. Ved gjennomføring av avtalevalg sier departementet i rundskriv «Val av 
formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m» (sept. 2015) følgende om valg 
av vararepresentanter:  

«Innstillinga frå valnemnda skal splittast opp, slik at ein nemner medlemmer og varamedlemmer 
frå kvar gruppe, med parti- eller gruppenemning. Varamedlemmene blir dermed ikkje 
varamedlemmer for andre enn dei faste medlemmene frå vedkomande gruppe. (Rundskriv, side 



10) 

I rundskrivet påpekes det videre at den samlede listen kan inneholde så mange vararepresentanter 
for hver gruppe, som svarer til det tallet medlemmer gruppa skal ha, med tillegg av to. 

I tillegg: «Reglane om kjønnsmessig balanse mellom dei som blir valde som medlemmer av 
formann-skapet/fylkesutvalet gjeld tilsvarande for varamedlemmene.» 

Dette innebærer:  

Som ved andre valg kan partiene etablere listesamarbeid. Antall medlemmer til formannskap og 
hovedutvalg vil avhenge av hvilke samarbeidskonstellasjoner som blir etablert. Det velges 
vararepresentanter for hver gruppering eller parti. Antallet vararepresentanter tilsvarer 
gruppering/parti med tillegg av to. Krav til kjønnsmessig balanse gjelder både for valg av 
representanter og vararepresentanter.  

Avtalen som er inngått om en fordeling geografisk mellom Stokke, Andebu og Sandefjord er en 
lokal avtale som må skje innenfor rammene av kommuneloven.  

Dette vil bety at man velger så mange vararepresentanter som det gis anledning til for 
gruppene/partiene, og at fordelingen kjønnsmessig og geografisk skjer etter samtaler partiene i 
mellom. Hvem som skal velges til hvilke utvalg, og hvilke samarbeid som skal inngås, nedtegnes i 
en innstilling som kommunestyret vedtar. 

2. Valgkomite 

Fellesnemnda vedtok i sitt møte vedtak 15.mars at det skal nedsettes en valgkomite bestående av 
representanter fra hvert av partiene i det nye kommunestyret. Valgkomiteens hensikt er å 
utarbeide et omforent forslag til valg, slik at dette kan vedtas på det konstituerende 
kommunestyremøte 19.oktober 2016.  

Det må avklares antall personer i komiteen, og hvordan sammensetningen skal være.  

Dersom det er ønskelig at Fellesnemnda gjør vedtak om medlemmer i sitt møte 26.april bør 
Arbeidsutvalget ha en formening om antall og sammensetning, slik at partiene gis anledning til å 
forberede seg før møtet i Fellesnemnda 24.mai 2016.  

Alternativet er selvsagt at Fellesnemnda gjør vedtak om antall og sammensetning, og så kan 
partiene utpeke sine representanter i etterkant.  

Prosjektleders merknader 

Fylkesmannens svar klargjør hvordan man skal forholde seg til sammensettingen av formannskap 
og hovedutvalg og samtidig oppfylle forpliktelsene som er beskrevet i forhandlingsutvalgets 
utredning. 

Partienes representasjon bestemmes ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Når dette er klart kan 
man utarbeide navnelister som tar hensyn til lokale forpliktelser og kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon. 

Å komme frem til et omforent forslag som hensyntar dette kan være krevende. Det synes derfor 
hensiktsmessig å nedsette en representert valgkomité som kan utarbeide forslag.  



Som vedlegg til saken følger notat med oversikt over mulige alternativer for samarbeid. 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             
Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

 



Side 1 – 22.4.16 (LPK) 

Ulike alternativer basert på valgteknisk samarbeid – formannskap og 
hovedutvalg nye Sandefjord (19 representanter i hovedutvalg og 
formannskap) 

 

Status etter kommunevalget 2015 – representanter til det nye kommunestyret 

Parti 
 

Sandefjord Stokke Andebu Total 

Høyre 17 4 2 23 
Frp 4 1 1 6 
Krf 2 2  4 
V 2   2 
Sp 1 1 2 4 
Ap 10 3 2 15 
SV 2   2 
Mdg 1   1 
 39 11 7 57 
 

Alternativ 1: Ikke samarbeid  

H    23 rep  

Frp    6 rep  

Krf    4 rep  

V    2 rep  

Sp    4 rep 

Ap    15 rep  

SV    2 rep  

Mdg    1 rep 

 

Alternativ 2: Samarbeid H+Krf+V+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

H+Krf+V+Sp   33 rep  

Frp    6 rep  

Ap+SV+Mdg   18 rep  

 

  



Side 2 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 3: Samarbeid H+Krf +Frp 

H+Krf+Frp   33 rep 

V    2 rep 

Sp    4 rep 

Ap    15 rep 

Sv    2 rep 

Mdg    1 rep 

 

Alternativ 4: Samarbeid H+Frp +Krf+V+Sp, samarbeid AP+SV+Mdg 

H+Frp+Krf+V+Sp  39 rep  

Ap+ SV + Mdg   18 rep  

 

Alternativ 5: Samarbeid sentrum, samarbeid H+Frp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

H+Frp    29 rep  

Krf+V+Sp   10 rep 

Ap+ SV + Mdg   18 rep  

 

Alternativ 6: Samarbeid Krf+V+Sp+Ap+SV+Mdg og samarbeid H+Frp  

H+Frp    29 rep  

Krf+V+Sp +Ap + SV + Mdg 28 rep 

 

Alternativ 7: Samarbeid Ap+SV+Mdg  

H    23 rep  

Frp    6 rep  

Krf    4 rep  

V    2 rep  

Sp    4 rep 

Ap+SV+Mdg   18 rep  

 

  



Side 3 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 8: Samarbeid H+Frp+Krf+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg+V      

H+Frp+Krf+Sp   37 rep  

Ap+SV+Mdg+V   20 rep  

 

Alternativ 9: Samarbeid H+Krf +Frp+Sp 

H+Krf+Frp+Sp   37rep 

V    2 rep 

Ap    15 rep 

Sv    2 rep 

Mdg    1 rep 

 

Alterrnativ 10: Samarbeid H+Krf+Sp+V, Ap + SV + Mdg + Frp 

H+Krf+Sp+V   33 rep 

Ap+Frp+Mdg+SV  24 rep 

 

Alternativ 11: Samarbeid H+Sp, V+Mdg, Ap+SV, Krf alene, Frp alene 

H+Sp    27 rep 

V+Mdg    3 rep 

Ap+SV    17 rep 

Krf    4 rep 

Frp     6 rep 

 

Alternativ 12: Samarbeid H+Krf+Sp+Frp, V+Mdg+SV, Ap alene 

H+Krf+Sp+Frp   37 rep 

V+Mdg+SV   5 rep 

Ap     15 rep 

 

Alternativ 13: Samarbeid H+Frp+Sp, V+Krf, Ap+SV+Mdg 

H+Frp+Sp   33 rep 

V+Krf    6 rep 

Ap+SV+Mdg   18 rep  



Side 4 – 22.4.16 (LPK) 

Fra kommunestyre til formannskap og hovedutvalg 

Alternativ 1: Ikke samarbeid 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antall 
rep. 

H 
 

23,0 11,5 7,7 5,8 4,6 3,8 3,3 2,9 2,6 2,3 9 

Ap  
 

15,0 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 6 

Frp 
 

6,0 3,0 2,0 1,5 1,2      2 

Krf  
 

4,0 2,0 1,3 1,0       1 

Sp 
 

4,0 2,0 1,3 1,0       1 

V 
 

2,0 1,0          

SV 
 

2,0 1,0          

Mdg 
 

1,0           

 

*** 

 

Alternativ 2: Samarbeid Høyre+Krf+V+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antall 
rep. 

H+Krf+V+Sp 
 

33,0 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 11 

Frp 
 

6,0 3,0 2,0 1,5 1,2       2 

Ap+Sv+Mdg 
 

18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 6 

 

*** 

 

 

 

 

  



Side 5 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 3: Samarbeid H+Krf+Frp 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Antall 
rep. 

H+Krf+Frp 
 

33,0 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 2,8 12 

Ap  
 

15,0 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5   6 

Sp 
 

4,0 2,0 1,3 1,0         1 

V 
 

2,0 1,0            

SV 
 

2,0 1,0            

Mdg 
 

1,0             

 

*** 

 

Alternativ 4: Samarbeid H+Frp +Krf+V+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Antall 
rep. 

H+Krf+V+Sp+Frp 
 

39,0 19,5 13,0 9,8 7,8 6,5 5,6 4,9 4,3 3,9 3,5 3,3 3,0 13 

Ap+Sv+Mdg 
 

18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6   6 

 

*** 

 

Alternativ 5: Samarbeid sentrum, samarbeid H+Frp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antall 
rep. 

H+Frp 
 

29,0 14,5 9,7 7,3 5,8 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 10 

Krf+V+Sp 
 

10,0 5,0 3,3 2,5 2,0       3 

Ap+Sv+Mdg 
 

18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 6 

 

*** 

 

  



Side 6 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 6: Samarbeid Krf+V+Sp+Ap+SV+Mdg og samarbeid H+Frp  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antall 
rep. 

H+Frp 
 

29,0 14,5 9,7 7,3 5,8 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 10 

Krf+V+Sp+ 
Ap+SV+Mdg 
 

28,0 14,0 9,3 7,0 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 9 

 

*** 

 

Alternativ 7: Samarbeid Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antall 
rep. 

H 
 

23,0 11,5 7,7 5,8 4,6 3,8 3,3 2,9 2,6* 2,3 9 

Ap+SV+Mdg 
 

18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6* 2,3 2,0 1,8 6 

Frp 
 

6,0 3,0 2,0 1,5 1,2      2 

Krf  
 

4,0 2,0 1,3 1,0       1 

Sp 
 

4,0 2,0 1,3 1,0       1 

V 
 

2,0 1,0          

 

* ved lik kvotient er det listen med flest stemmer som får representanten 

 

*** 

Alternativ 8: Samarbeid H+Frp+Krf+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg+V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Antall 
rep. 

H+Frp+Krf+Sp 
 

37,0 18,5 12,3 9,3 7,4 6,2 5,3 4,6 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8 12 

Ap+SV+Mdg+V 
 

20,0 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5      7 

 

*** 

  



Side 7 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 9: Samarbeid H+Krf +Frp+Sp 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ant
rep. 

H+Krf+  
Frp+Sp 
 

37,0 18,5 12,3 9,3 7,4 6,2 5,3 4,6 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8 2,6 14 

Ap  
 

15,0 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1        5 

V 
 

2,0 1,0              

SV 
 

2,0 1,0              

Mdg 
 

1,0               

 

 

Alternativ 10: Samarbeid Høyre+Krf+V+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg+Frp 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Antall 
rep. 

H+Krf+V+Sp 
 

33,0 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 2,8 11 

Ap+Sv+Mdg 
+Frp 
 

24,0 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 8 

 

*** 

 

Alternativ 11: Samarbeid Høyre+Krf+V+Sp, samarbeid Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antall 
rep. 

H+Sp 
 

27,0 13,5 9,0 6,8 5,4 4,5 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 9 

Frp 
 

6,0 3,0 2,0 1,5 1,2 1,0      2 

Krf 
 

4,0 2,0 1,3 1,0        1 

V+Mdg 
 

3,0 1,5 1,0         1 

Ap+SV 
 

17,0 8,5 5,7 4,3 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 6 

 

*** 

 

  



Side 8 – 22.4.16 (LPK) 

Alternativ 12: Samarbeid H+Frp+Krf+Sp,  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Antall 
rep. 

H+Frp+Krf+Sp 
 

37,0 18,5 12,3 9,3 7,4 6,2 5,3 4,6 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8 13 

V+Mdg +SV 
 

5,0 2,5 1,7           1 

Ap 
 

15,0 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1       5 

 

*** 

Alternativ 13: Samarbeid Høyre+Frp+Sp, Krf+V, Ap+SV+Mdg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antall 
rep. 

H+Frp+Sp 
 

33,0 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 11 

Krf+V 
 

6,0 3,0 2,0 1,5 1,2       2 

Ap+Sv+Mdg 
 

18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 6 

 

*** 
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1. Innledning 

Reglementet for folkevalgte organer er å regne som et supplement til kommuneloven § 6 om 

saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 

Reglementet er fastsatt i medhold av Kommuneloven § 39 nr 1. Politisk reglement og delegeringsreglement 

supplerer og utfyller hverandre.  

Reglementet gjelder for de til en hver tid opprettede politiske organer i Sandefjord kommune.  

1.1 Styreform 

Sandefjord kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av 

kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 

Kommunestyret oppretter og nedlegger råd og utvalg, samt fastsetter deres sammensetning og 

ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.  

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 

Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forberedt på en forsvarlig måte 

og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Det politiske utvalgets medlemmer har innsynsrett i alle dokumenter i en sak med mindre det er lovhjemlet 

begrunnelse for å nekte innsyn. Det vises for øvrig til reglement om folkevalgtes innsynsrett i 

saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 

De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32. 

Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht kommuneloven § 32 nr 4 er 

det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer 

som skal behandles, samt opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Innkallingen kunngjøres i to aviser etter formannskapets ønske, samt på kommunens hjemmesider med 

tilstrekkelig varsel, som regel med en frist på minimum 7 dager. Dette gjelder ikke dokumenter og saker som 

er unntatt offentlighet. 
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Innkalling med saksdokumenter sendes, fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 dager før møtet avholdes. 

2.3 Forfall, varamedlemmer 

Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, 

skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og si fra om forfallsgrunnen. 

Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. 

Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 16 inn i 

stedet. 

Et varamedlem kan ikke tiltre møtet under behandlingen av en sak, men venter med å delta i møtet til 

behandlingen av en ny sak starter. 

2.4 Inhabilitet 

En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. Inhabilitet skal 

avklares så tidlig som mulig.  

Den som er inhabil tar ikke del i forhandlingene eller avgjørelsen av en sak, heller ikke på forberedende møter 

slik som gruppemøter. 

Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det politiske organet uten at vedkommende medlem deltar, jfr 

forvaltningsloven § 8. 

Dersom et medlem vet i forkant av møtet at vedkommende er inhabil ved behandling av en sak, skal 

vedkommende melde fra til leder av utvalget slik at vararepresentant kan innkalles til vedkommende sak (-er)  

hvor medlemmet er inhabilt. 

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabilt, skal man umiddlebart melde 

fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

2.5 Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre 

Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen 

bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. 

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommede selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og 

forslagsrett, men uten stemmerett. 
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2.6 Møteoffentlighet 

Møtene holdes for åpne dører. 

De politiske utvalgene kan etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 31 og 31a vedta at en enkelt sak skal 

behandles for lukkede dører. Forhandlinger om dette foregår for åpne dører med mindre møteleder eller det 

politiske utvalget bestemmer noe annet.  

2.7 Interessegrupper  

Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om 

en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før 

møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 

Kommunestyremøter og formannskapsmøter ledes av ordfører. Øvrige møter ledes av den møteleder som er 

valgt for organet. 

Ved kommunestyremøter foretas navnopprop ved møtestart. Er det lovlig minste antall medlemmer til stede, 

erklæres møtet satt. 

Dersom det i forbindelse med oppropet kommer innvendinger mot noens rett til å ta sete i det politiske 

utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.   

Dersom det i forbindelse med oppropet reises tvil om noens forfall gjør utvalget først vedtak om dette. 

Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til ordføreren før de tar sete. Ingen 

medlemmer kan ta sete under behandlingen av en sak, men må vente med å ta sete til behandling av ny sak 

starter. 

Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ingen medlemmer forlate salen uten først å melde fra til møteleder.  

2.9 Sakslisten 

Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det politiske utvalget kan vedta en annen 

rekkefølge.  

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles. 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning eller det politiske 

utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til avstemnming dersom møtelederen eller minst 1/3 av 

de møtende medlemmene motsetter seg det. Ordfører eller det politiske utvalgets flertall kan be 

administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 
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2.10 Forespørsler 

Ethvert medlem av det politiske utvalget kan rette forespørsler til møtelederen også om saker som ikke står 

på sakslisten, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.  

En slik forespørsel meldes ved møtets start og krever ikke skriftlig svar. Møtelederen, eller rådmannen dersom 

møtelederen ønsker det, besvarer spørsmålet. Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at 

spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.  

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

3.1 Møteleders redegjørelse for saken 

Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått i sakslista og gjengir forslag til vedtak.  

Møteleder gjør oppmerksom på tidligere behandling og redegjør for saken så langt det er påkrevet. 

3.2 Talernes rekkefølge 

Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 

rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

3.3 Orden 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at 

dette blir gjort. 

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det politiske utvalget har 

godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 

det lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 

ordensbestemmelse, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 

møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken 

eller resten av møtet. 
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3.4 Møtelederens rolle 

Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og 

i bygningen ellers.  

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 

annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan 

møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 

bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til avstemning. Melder det 

seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 

møtelederen rekkefølgen. 

Etter hvert innlegg kan det kreves inntil to replikker som tilfaller de to representantene som melder seg først. 

En replikk skal inneholde en kommentar til innlegget, evt. et oppfølgingsspørsmål. En replikk må ikke overstige 

1 minutts varighet. Den som har hatt innlegget har rett til duplikk. Duplikken avgis når replikken(e) er ferdig og 

begrenses til 2 min. Det er ikke adgang til ny replikk etter duplikken. 

Ønske om innlegg meldes ved håndsopprekning eller stemmekort. Ønske om replikk meldes ved 

håndsopprekning. 

Ved behandlingen av ordinære saker skal det som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. Det enkelte 

partis hovedinnlegg får inntil 5 min. taletid i alle saker. 

Finner kommunestyret at en sak er ferdig drøftet, kan møteleder avslutte ordskiftet og ta saken opp til 

avstemning eller utsette forhandlingene. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, unntatt for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i 

reglementet eller for å oppklare åpenbare misforståelser fra talerens side. Vil møtelederen delta i ordskiftet, 

bør ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. I kommunestyrets møter må ordfører overlate ordet til 

varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 

Forslag kan fremsettes av medlemmer av det politiske utvalg og av rådmannen. Forslagsrett for andre kan 

følge av særlig lovbestemmelse.  

Forslag kan fremsettes muntlig ved valg, ansettelser, utsettelser eller spørsmål om saken skal oversendes til 

annet politisk organ eller administrasjonen. Forslag i andre saker skal fremmes skriftlig.  

Forslag sendes elektronisk til møteleder, øvrige medlemmer og møtesekretær. Møteleder refererer forslaget. 

Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  
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4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  

Når ordskiftet er slutt, sier møteleder i fra om at saken tas opp til avstemning. Fra det tidspunktet må det ikke 

være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å 

ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett og plikt til å 

stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av 

stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til 

avstemningsspørsmålet. 

Enhver representant i det politiske utvalget har rett til å tilføre protokollen en kort protokolltilførsel.  

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres 

møteleder før møtets slutt. 

4.2 Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak kan det politiske utvalget vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 

Er innstillingen eller forslaget som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 

alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf og deretter til slutt - i tilfelle også her 

etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

4.3 Avstemning 

Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med 

spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer 

det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve. 

c) Ved valg og ansettelser kan hvert medlem kreve skriftlig avstemning. Blank stemmeseddel kan brukes. 

To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp stemmene. 
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5. Protokoll 

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende 

medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, føres dette slik at 

protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

Sakene føres kronologisk og slik at det tydelig fremgår hva sakene gjelder.  

For øvrig protokolleres behandling av sakene, og det skal fremgå at vedtak er gjort etter riktig framgangsmåte. 

Representantenes avstemning skal fremgå av protokollen. 

Kommunestyreprotokoller underskrives av ordfører, varaordfører og minst tre andre medlemmer oppnevnt 

av kommunestyret. 

Protokoller fra øvrige folkevalgte organ underskrives av møteleder sammen med tre medlemmer av utvalget. 

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

Møteprotokoller er offentlige. Saker unntatt offentlighet fremgår av egen protokoll. 

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 

Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst to medlemmer krever dette ved 

protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt. 

I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra kommunestyret kan to medlemmer, 

ordfører eller rådmann, innen møtets slutt kreve saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. Adgangen 

til å fremsette mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak dersom forvaltningsloven er til hinder for 

omgjøring av vedtak, jfr. forvaltningsloven § 2 a og b), jf. § 35. 

6.2 Lovlighetskontroll 

Vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen kan bringes inn for departementet til kontroll av 

avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 

avgjørelsen innen 3 uker etter vedtak, av tre eller flere av kommunestyrets medlemmer i fellesskap, jf. 

kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 

En sak kan behandles på nytt av det politiske utvalget når utvalget selv bestemmer dette med alminnelig 

flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandlig som følger av alminnelig 

instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

Videre kan sak behandles på nytt dersom fylkesmannen og/eller departementet ber om dette i medhold av 

lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

7. Særlig om kommunestyret 

Kommunestyet er det øverste politiske organet i Sandefjord kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 

vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.  

Frem til konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 57 representanter. 

Etter konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 45 representanter.  

I hht Kommuneloven § 7 nr 2 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

7.1 Informasjon og orienteringer 

Ordføreren og rådmannen kan informere om aktuelle saker før møtet settes. 

Ordføreren eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn for at disse skal gi opplysninger og 

redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

Ordfører eller kommunestyret kan også gi andre anledning til å gi informasjon før møtet settes. 

7.2 Interpellasjoner 

Utenfor de sakene som er ført opp i innkallingen til kommunestyrets møte, kan medlemmer og 

varamedlemmer, som påregner å delta i møtet, stille interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjonen bør være 

på maksimum ½ A4-side. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig til ordfører og politisk sekretariat senest 

2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

Dersom det innkommer flere forespørsler om samme sak, gis den som har innsendt forespørsel først rett til å 

fremme denne. De øvrige faller bort. Ved lik tidsprioritet foretar ordføreren loddtrekning sammen med 

rådmannen. 

Er ikke interpellanten til stede, kan et annet medlem eller møtende varamedlem ta opp spørsmålet. Hvis så 

ikke skjer regnes spørsmålet som bortfalt. 

Interpellasjonene behandles i starten av hvert møte og kan begrenses, slik at behandlingen av disse ikke går ut 

over 1 time. Ubehandlede forespørsler utsettes til neste møte eller behandles i slutten av møtet dersom 

møtelederen bestemmer dette. 
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Ordføreren deler ut interpellasjonen til medlemmene før møtet starter. Ordføreren vurderer også om det er 

hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

Interpellanten refererer som hovedregel interpellasjonen. Dersom interpellanten ikke ønsker dette, refererer 

ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

Interpellanten gis deretter ordet. Etter at interpellanten har hatt ordet gis det anledning til debatt om saken. 

Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

Forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen 

eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall be 

rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 

Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 39A. Slike saker skal først 

behandles i det utvalg som har vedkommende sak innenfor sitt ansvarsområde . 

I starten av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid i 

møtesalen. Dette gjelder ikke ved ekstraordinære møter. Den offentlige spørretimen gjennomføres før møtet 

settes.  

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan – ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form 

– stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret, det enkelte parti eller det enkelte medlem av 

kommunestyret. 

Spørsmålet skal som hovedregel sendes skriftlig til ordfører og være ordfører i hende senest 3 virkedager før 

kommunestyremøtet, møtedagen ikke medregnet. Ordføreren formidler spørsmålene umiddelbart videre til 

den spørsmålet er stilet til. 

Spørsmål kan også stilles direkte i kommunestyremøte. Det forutsettes da at politisk sekretariat varsles om 

spørrerens navn senest kl.12.00 dagen før møtedagen. Spørsmål som stilles direkte i kommunestyrets møte, 

kan avvises av ordfører dersom det ikke kan gis et forsvarlig svar uten nærmere undersøkelser. 

Rettes spørsmålene til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålene. 

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene må gjelde 

kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

Spørsmål om saker som etter ordførerens oppfatning bør stilles til administrasjonen avvises.  

Spørsmålene skal være korte, og det bør normalt ta kun to minutter å stille dem og omtrent samme tid å 

besvare dem. Det gis anledning for spørreren til to korte tilleggsspørsmål/replikker (maks 1 minutt pr. 

spørsmål). 

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, starter 

kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

Tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjøres av ordføreren. 
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8. Særlig om formannskapet 

Frem til konstituering i.2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 

partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av formannskapet skal forelegges kommunestyret dersom minst 2  medlemmer krever 

dette ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

Frem til konstituering i.2019 har hvert hovedutvalg 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

Jfr pkt 1.2 er det kommunestyret som oppretter utvalg m.v. 

Representantene velges for 4 år.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 

partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som er vedtatt av et hovedutvalg skal forelegges formannskapet dersom minst  2 medlem krever dette 

ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt av formannskapet og 3 

medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Leder og nestleder oppnevnes blant formannskapets 

medlemmer. Utvalget opprettes i medhold av kommuneloven §25. 

Representanter velges for 4 år.  

Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget kan delta med en observatør med møte- 

og talerett1.  

Kommunens arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

                                            
1
 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  



Politisk reglement  Sandefjord kommune 

 

20.4.16  13 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av administrasjonsutvalget skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer 

krever dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende organ for 

kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling.  

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Tre av medlemmene velges fra pensjonistforeningene i kommunen etter forslag fra disse. De øvrige 

oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes representanter. 

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Råd for funksjonshemmede er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17.juni 2005 nr 58. 

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år. 

Fem av medlemmene velges fra organisasjonene etter forslag fra disse. De øvrige velges av kommunestyret. 

For medlemmene velges personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder fra 

organisasjonenes representanter. 

13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

Representantene velges for 4 år. Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om utskifting av medlemmer 

(§ 3).  

Opposisjonen skal ha flertallet i utvalget, og blant disse velges leder. 

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal være fast medlem av kommunestyret.  

Kommuneloven § 77 nr 2 regulerer valgbarhet til Kontrollutvalget. Personer som er ansatt i kommunen 

(uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. Det  

vises for øvrig til kommuneloven § 77 nr 2. 
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14. Andre reglement 2 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 

2. Reglement for klagenemnd  

3. Reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (kl § 40 nr 5) 

4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  

 

 

 

                                            
2
 Lenker til vedleggene legges inn når reglementene er vedtatt og publisert på nett 







Politisk reglement Sandefjord kommune 
 
I forbindelse med utkast til Politisk reglement mottatt i e-post den 25.04.16,  kommer 
eldrerådet i Sandefjord med følgende kommentarer/innspill: 

• For bystyret, formannskap og politiske utvalg legges det opp til en overgangsordning 
med flere representanter frem til konstituering i 2019. Det bør også gjelde for 
eldrerådet. Vårt forslag er at det bør være 9 representanter frem til 2019 med god 
fordeling av representanter fra Stokke, Andebu og Sandefjord. 

• Andebu og Stokke har politikere med mens Sandefjord har fungert bra uten politikere. 
Videre rapporterer Andebu og Stokke direkte til kommunestyret mens uttalelser i 
Sandefjord går via HS utvalget og videre til formannskap og bystyret. Disse 
spørsmålene må avklares og komme med  i «Politisk reglement» eller eventuelt i eget 
«Reglement for Eldrerådet» slik det nå er i Sandefjord. 

Forslag til punktet: 

11. Særlig om eldrerådet 
Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende 
organ for kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling. 

Frem til konstituering i 2019 har eldrerådet 9 representanter. 

Etter konstituering i 2019 består rådet av 7 representanter. 

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister, foreslått av pensjonistforeninger 
og/eller andre organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre. De øvrige medlemmene 
oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer. 

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes/organisasjonenes 
representanter.  



Reglement for saksbehandling i folkevalgt organ – politisk reglement 

Uttalelse fra Stokke kommunes brukerråd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 

 

Vi ser vi det som en fordel at lederen utpektes av en av brukerrådets representanter, slik det 
er foreslått. Videre er vi enige i forslaget til sammensetning og størrelse på rådet. 

 

 

 

1.mai 2016 

 

Med hilsen 
for Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Bjørn Einar Grytnes 

  

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2042 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
43/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett - delegeringsreglement 
– vedtas som reglement for nye Sandefjord kommune. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 
 

 

Vedlegg: 
Del regl 26 april 2016 
 
Saksfremstilling 
Temakomiteen for reglement har på oppdrag av Fellesnemnda arbeidet med reglement for tildeling 
av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett i nye Sandefjord kommune. 

Temakomiteen har hatt flere møter, og det foreliggende utkastet er komiteens enstemmige 
anbefaling for Fellesnemnda.  

Temakomiteen har disse medlemmene: 

Bjarne Sommerstad, leder 

Morten Istre 

Karin Virik 

Inga Krossøy 

Lars Viggo Holmen 



Jan Magnar Antonsen 

Fra administrasjonen har ass.rådmann Stein Rismyhr og prosjektkoordinator Tina Skarheim bistått 
komiteen.  

Utgangspunktet i kommuneloven er at all myndighet ligger til kommunestyret, og det er nødvendig 
med særskilt vedtak og reglement for å gi vedtaksmyndighet til andre folkevalgte organ og til 
rådmannen.  

For å sikre forutsigbarhet og klarhet er det også nødvendig å avklare hvem som har innstillingsrett 
for saker som skal vedtas av kommunestyret.  

Videre klargjør delegeringsreglementet hvem som har rett til å behandle klager over vedtak. 
Klagebehandling vil for øvrig behandles i særskilt reglement for klagenemnd. Reglement for 
klagenemnd vil fremmes for Fellesnemnda i senere møte.  

Komiteen har lagt vekt på at reglementet skal ha en oppbygging og språk som gjør det enkelt å 
benytte. Komiteen har også vektlagt at innholdet skal være relevant og nyttig for å forebygge 
uklarhet og ivareta behovet for gode beslutningsprosesser.  

Anbefalingen fra Temakomiteen er at hovedregelen er prinsippet om maksimal delegering til 
rådmannen. Det betyr at myndighet delegeres til laveste nivå innenfor rammen av lovverket og så 
langt kommunestyret ønsker. Prinsipielle saker legges til folkevalgt nivå, og ikke-prinsipielle saker 
legges til rådmann. Dette er omtalt i reglementets kap 2. 

Reglementet legger opp til at hovedutvalgene får forholdsvis omfattende fullmakter til å gjøre 
beslutninger innenfor eget ansvarsområde. For saker som ikke avgjøres av hovedutvalg vil saken 
gå til Formannskapet, som innstiller til Kommunestyret. Temakomiteen har lagt til grunn at dette vil 
være et håndterlig antall saker, og at dette er en hensiktsmessig ordning. Temakomiteen anbefaler 
imidlertid en unntaksmulighet, og ordfører gis myndighet til å fravike denne hovedregel under 
nærmere gitte betingelser (pkt 4.1 bokstav c).  

Prosjektleders kommentarer 

Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for klarhet omkring avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett.  

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1 Innledning 

Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte 

organer og rådmannen.  

Reglementet er fastsatt i medhold av kommuneloven § 39 nr 1. 

Delegeringsreglement og «politisk reglement» supplerer og utfyller hverandre.  

I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og delegeringsreglementet 

settes da til side så langt det ikke passer.  

Sandefjord kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som avklarer ansvars- og 

myndighetsfordeling mellom de ulike folkevalgte organene, og forholdet mellom kommunestyret og 

administrasjonen. 

Delegeringsreglementet skal klargjøre hvilke fullmakter og oppgaver som ligger til de ulike nivåene, 

samt krav til rapportering.  

Sandefjord kommune er avhengig av at befolkningen har tillit til kommunens myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting. Åpenhet om fullmakter og roller anses som viktige betingelser for legitimitet og tillit. 

1.1 Målsetting 

Delegeringsreglementet skal legge grunnlaget for god folkevalgt styring av Sandefjord kommune. 

Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt 

selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og innbyggernes rettssikkerhet.  

1.2 Definisjon 

Med delegering menes i tildeling av fullmakt til å fatte vedtak eller ta avgjørelser. All delegering 

foretas fra kommunestyret til underordnede folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen.  

Ansvar og myndighet ved delegering er nærmere beskrevet i punkt xx 

1.3 Lovhjemmel 

Kommuneloven § 39 nr. 2 pålegger kommunestyret selv å vedta reglement for tildeling av 

avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.12. året etter konstituering av kommunestyret.  

Sist vedtatte reglement og evt andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.   
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2 Hovedprinsipper for delegering 

1. Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar 
for kommunens virksomhet  

Kommuneloven § 6 fastslår at kommunestyret er det øverste kommunale organet, som treffer 

vedtak vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jfr Kommuneloven § 76.  

2. Delegeringsforbud - Avgjørelser som skal fattes av kommunestyret selv  

Saker som i lov og i forskrift med hjemmel i lov er lagt til kommunestyret selv, kan ikke delegeres 

til andre.  

Saker som skal avgjøres av kommunen, og som ikke er delegert i dette reglementet, skal også 

avgjøres av kommunestyret selv.  

3. Prinsipiell/ikke prinsipiell sak 

Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og 

ut fra i hvilken utstrekning viktige relevante og skjønnsmessige sider er klarlagt gjennom 

folkevalgte vedtak, instrukser eller tidligere praksis i Sandefjord kommune. 

Rådmannen plikter å ta stilling til om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke. Slik 

stillingstaken må gjøres før rådmannen har avsluttet saken ved beslutning, vedtak eller innstilling 

til folkevalgt organ. 

Prinsipielle saker gir kommende liknende saker et ikke-prinsipielt utgangspunkt. Med «liknende» 

menes at saksområdet og faktiske forhold gir grunnlag for å behandle sakene på lik måte.  

I den grad rådmannen er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal saken forelegges 

ordfører.  

4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ 

Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte 

organ sitt ansvarsområde i hht dette reglementet. 
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5. Prinsippet om maksimal delegering til rådmannen  

I Sandefjord kommune gjelder prinsippet om maksimal delegering. Det betyr at myndighet 

delegeres til laveste nivå innenfor rammen av lovverket og så langt kommunestyret ønsker.  

Prinsipielle saker legges til folkevalgt nivå, og ikke-prinsipielle saker legges til rådmann, jfr pkt 3.  

6. Delegering fra kommunestyret til rådmannen 

All delegering til administrasjonen skjer til rådmannen (jf. kommuneloven § 23 nr. 4).  

Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, har rådmannen 

myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker med unntak av saker av 

prinsipiell betydning.  

Rådmannen kan delegere myndighet videre i administrasjonen. Slik videredelegering 

(interndelegering), som skjer i ett trinn av gangen og knyttes til stilling/rolle, skal dokumenteres. 

Videredelegering omfattes ikke av dette delegeringsreglement.  

7. Ansvar og myndighet ved delegering 

Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre.  

Delegerende organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøvelsen av tildelt myndighet.  

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de 

begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35. 

Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organet som har delegert 

myndigheten. 

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige 

disposisjonen må anses ugyldig.  

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse i en 

sak. Organet beslutter dette gjennom 2/3 flertall dersom organet selv ikke ønsker å 

realitetsbehandle saken.   

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver 

sak lagt fram for kommunestyret til behandling.  

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram enhver sak som er delegert til et underordnet 

organ.  

8. Retningslinjer for bruk av fullmakt 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med delegeringsvedtaket, saksbehandlingsregler og 

etiske retningslinjer.  
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All delegert og videredelegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer 

gitt av overordnet nivå. 

All delegert myndighet skal utøves innenfor rammene av plan og budsjett, øvrige reglement, 

retningslinjer og vedtak.  

Den delegerende myndighet skal påse at delegerte oppgaver blir utført. 

Den delegerende myndighet har rett og plikt til å kontrollere at myndighetsutøvelsen ikke går 

utover den myndighet eller de retningslinjer og forutsetninger som følger av 

delegeringsvedtaket.  

9. Kontroll og tilbakemelding 

Rådmannen har ansvar for etablering av system som sikrer tilstrekkelig tilbakemelding til 

folkevalgt nivå om delegeringssaker.  

Rådmannen plikter å holde folkevalgt organ tilstrekkelig orientert om vedtak som gjøres etter 

delegert myndighet.  

 

 

 

3 Kommunestyrets ansvarsområde 

3.1 Saker som skal avgjøres av kommunestyret 

 Avgjørelser hvor det er av stor betydning med en bred og politisk behandling, herunder de 

viktigste avgjørelser av organisatoriske og økonomiske karakter. 

 Saker kommunestyret selv skal vedta ifølge lov og forskrift i medhold av lov. 

 Delegeringsvedtak til folkevalgte organ, ordfører, rådmann og interkommunale selskap. 
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4 Delegering til ordfører og folkevalgte organ  

4.1 Ordfører 

Ansvarsområde: 

Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap. Han eller hun er rettslig representant for 

kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndighet til å representere og 

underskrive for kommunen ikke er tildelt andre, jf. kommuneloven § 9 nr. 3.  

Ordføreren delegeres følgende myndighet: 

a) Ordfører fordeler saker mellom ulike folkevalgte organ i tråd med dette 

delegeringsreglementet. 

b) I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av 

de berørte utvalg. Ordføreren avgjør hvilket eller hvilke av de berørte utvalg som skal 

behandle saken, eller om saken skal behandles direkte i formannskapet. 

c) Ordfører kan bestemme at hovedregelen om formannskapets innstillingsrett til 

kommunestyret skal fravikes. I saker hvor det ut fra tidsnød eller sakens karakter anses 

hensiktsmessig kan en sak behandles i kommunestyret uten forutgående behandling i 

formannskapet dersom ordfører mener det er riktig for å få en effektiv saksbehandling. 

Hjemmel: kommuneloven § 9 nr 5. 

d) Ledersamtale med rådmannen: Ordfører skal, sammen med varaordfører og leder av 

opposisjonen, gjennomføre årlig ledersamtale med rådmannen. 

4.2 Formannskapet 

Ansvarsområde: 

Formannskapets ansvarsområde omfatter all kommunal virksomhet så fremt det ikke i lov eller 

forskrift er fastsatt at andre kommunale utvalg eller råd har ansvar for bestemte virksomheter. 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter 

kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles 

avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

Formannskapet delegeres følgende myndighet: 

a) Kommunestyrets myndighet i alle saker hvor det ikke er delegeringsforbud, eller i som ikke 

er delegert til andre i hht dette delegeringsreglementet. 

b) Innstillingsmyndighet til kommunestyret i alle saker. 
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c) Utvidet myndighet i hastesaker jfr Kommuneloven § 13: Myndighet til å fatte vedtak i saker 

som skulle vært fattet av et annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 

ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf 

forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

d) Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

4.3 Hovedutvalgene  

4.3.1 Felles bestemmelser for delegering til Hovedutvalg 

Faste utvalg velges av kommunestyret selv.  

Hvert utvalg har sitt eget ansvarsområde. Kommunestyret tildeler hovedutvalgene ansvarsområder.  

Utvalgene skal holde seg best mulig oppdatert innenfor eget formål og ansvarsområde, og tilstrebe 

en mest mulig rasjonell og tidsmessig forvaltning.  

Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde. I saker som ikke kan 

vedtas av Hovedutvalget skal utvalget innstille til Formannskapet.  

Utvalgene kan også behandle og vedta andre saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 

kommunestyre. 

Utvalgene får fullmakt til å gjøre vedtak i alle saker som omfattes av utvalgets ansvarsområde. For 

følgende områder er vedtaksmyndigheten begrenset slik: 

 Utvalget kan omdisponere midler innenfor egen budsjettramme, innenfor rammen av 

vedtatt budsjett og i samsvar med de retningslinjer som gjelder for tildelingen.  

 Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 

område.  

 Utvalget har fullmakt til å vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av 

bygninger, anlegg og områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer. 

 

Utvalgene har fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

Hjemmel: kommuneloven § 10 nr. 1 og 2.  
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4.3.2 Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning  

Ansvarsområde:  

 Start 

 Næringsutvikling 

 Reiseliv 

 Salgs- og skjenkebevillinger 

 Næringstomter 

 Byggeprosjekt 

 Forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunal eiendom (bygningsmasse og tomtearealer) 

 Landbruk (unntatt landbruksforvaltning)  

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Byggeprosjekter: Overordnet styring av byggeprosessen, herunder gjøre nødvendige 

beslutninger frem til ferdigstillelse etter at kommunestyret, eventuelt formannskapet, har 

vedtatt de økonomiske rammene for prosjektet. Dersom ikke annet er bestemt, har utvalget 

myndighet og ansvar for å velge entrepriseform. Utvalget er det organ som har ansvaret for 

overordnet styring av større kommunale byggeprosjekter (nybygg og ombygging/utvidelser 

med en kostnad over 10 mill. kr). 

b) Utvalget skal i byggefasen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente planer og 

økonomiske rammer. Dersom det i byggefasen foreligger indikasjoner på at den økonomiske 

rammen vil overskrides med mer enn 5 %, eller at det er ønskelig å øke eller endre vedtatt 

budsjett, skal det legges frem en sak for formannskapet. 

c) Utvalget har ansvar for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Her inngår ansvar for 

forsvarlig nivå på vedlikeholdsinnsatsen og vurdering av volum på eiendomsmassen. 
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4.3.3 Hovedutvalget for miljø- og plansaker 

Ansvarsområde:  

 Kommunalteknikk  

 Brann og beredskap 

 Arealforvaltningssaker etter jordloven, skogbruksloven og konsesjonsloven  

 Arealplanlegging og –forvaltning, herunder barnerepresentasjon, jf. Plan- og 

bygningsloven § 3-3 

 Byggesak 

 Miljø, forurensning 

 GEO-data 

 Landbruksforvaltning 

 Park/grøntanlegg 

 Veier 

 Trafikksikkerhet 

 Infrastruktur 

 Kommunaltekniske anlegg 

 Havneforvaltning 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser 

vedrørende byggesaker og arealplaner i den grad disse sakene ikke er delegert til rådmannen  

b) Utvalget skal vedta mindre reguleringsplaner og endre reguleringsplaner jfr. plan- og 

bygningsloven §§12-12 og 12-14. 

c) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter naturskadeloven. 

d) Utvalget skal godkjenne anbud og kontrakter (inkludert konsulentoppdrag) innen utvalgets 

ansvarsområder når disse ligger innenfor vedtatte budsjett. 

e) Utvalget gis myndighet til å avgjøre saker etter lov om brannvern, forurensningssaker etter 

forurensningsloven, forvaltningssaker etter havneloven og forvaltningssaker etter jordlov, 

skogbrukslov og konsesjonslov i den grad sakene ikke skal avgjøres av rådmannen. 

f) Utvalget skal avgjøre navn på veier. 
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4.3.4 Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 

Ansvarsområde:  

 Helsetjenester 

 Pleie og omsorg 

 Barnevern 

 Tiltak mot rusavhengighet 

 Sosiale tjenester i NAV 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 

blir gjennomført i Sandefjord, og sørge for at enhver som bor eller midlertidig oppholder seg 

i kommunen er sikret de helse- omsorgs- og sosialtjenester de har rett til å motta i 

kommunen i medhold av lov. 

b) Utvalget kan fordele økonomiske tilskudd og eventuelle andre ytelser til organisasjoner som 

arbeider med helse- og sosialtiltak innenfor rammen av vedtatt budsjett og de retningslinjer 

som gjelder for slike tildelinger. 

c) Utvalget skal avgjøre saker etter helse- og omsorgstjenesteloven i den grad sakene ikke skal 

avgjøres av rådmannen. 
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4.3.5 Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap 

Ansvarsområde:  

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Voksenopplæring 

 Kulturskole 

 Skolefritidsordninger 

 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 

blir gjennomført i Sandefjord.  
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4.3.6 Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling  

Ansvarsområde:  

 By- og stedsutvikling 

 Nærmiljø 

 Nærmiljøutvalg 

 Folkehelse og forebyggende arbeid 

 Frivillighet 

 Lag og foreninger 

 Idrett, lek, friluftsliv og rekreasjon 

 Parkvesen og grøntvedlikehold 

 Bibliotek 

 Kino 

 Kultur (kulturarrangementer og annen kunst og kultur) 

 Natur- og viltforvaltning 

 Landskapsvern og vern av kulturminner i utmark 

 Drift og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder, samt tilskudd til kirker og trossamfunn 

 Sandefjordmuseenes styre, jfr.” Vedtekter for Sandefjordmuseene § 4, Ledelse”. 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor 

kultur- og fritidsområdet. 

b) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til nærmiljøutvalg og 

ungdomsutvalg. 

c) Utvalget skal godkjenne prinsipielle detaljplaner for nye anlegg og arealer 

d) Utvalget skal sette rammer for disponering av park, idretts- og friluftsanlegg og arealer til 

ulike formål og organisasjoner. 

e) Utvalget skal dele ut Sandefjord kommunes kulturpris, idrettspris, barne- og ungdomspris og 

ærespris, etter vedtatte statutter. 

f) Utvalget skal avgjøre saker etter friluftsloven, viltloven og dyrevernloven i den grad disse 

sakene ikke er delegert til rådmannen. 
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5 Delegering til administrasjonsutvalget  

5.1 Ansvarsområde  

Administrasjonsutvalget er kommunens (lovpålagte) utvalg for behandling av saker som gjelder 

forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjons-utvalgets 

ansvarsområde er oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

Administrasjonsutvalget ivaretar medarbeidernes medbestemmelsesrett etter hovedavtalens del B § 

4 og kommuneloven § 25. Administrasjonsutvalget får delegert myndighet etter kommuneloven §§ 

10 nr. 2 og 25. 

Administrasjonsutvalget skal holde seg oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 

innenfor utvalgets ansvarsområde. Utvalget skal få seg forelagt relevante analyser og styringsdata 

som gir innsikt i kommunen som arbeidsgiver.  

Utvalget kan legge frem for kommunestyret forslag til mål og strategi for arbeidsgiverområdet, 

herunder utvikling av kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

5.2 Utvalget delegeres følgende myndighet 

a) I saker hvor formannskapet eller hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet eller 

innstillingsrett til kommunestyret skal administrasjonsutvalget avgi uttalelse innenfor sitt 

ansvarsområde, herunder:  

 Tilsetting av rådmann  

 Overordnet arbeidsgiverstrategi  

 Etiske retningslinjer 

b) Utvalget skal vedta politikk og strategier for arbeidslivsområdet, herunder inkluderende 

arbeidsliv, likebehandling og likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering. 

c) Utvalget skal vedta strategier for arbeidslivsområdet. 

d) Utvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolkning og praktisering av reglementer som er 

fastsatt av utvalget 

e) Utvalget skal behandle og vedta saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 

kommunestyre. 

f) Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.  

g) Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 

område.  
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5.3 Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel  

Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel består av de politisk valgte representantene i 

administrasjonsutvalget. Disse godkjenner mandat og rammer for de lokale lønnsoppgjørene.  

Rådmannen orienterer utvalget i enkeltsaker når utvalget ønsker det.  

Administrasjonsutvalget skal nedsette en komitè på 3 representanter som skal forhandle 

rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.  

6 Delegering til rådmannen  

6.1 Ansvarsområde 

Kommuneloven § 23 fastslår at rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale 

administrasjon, og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt.  

Videre skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

6.2 Myndighet som delegeres til rådmannen 

a) Myndighet i samsvar med kommuneloven § 23 nr. 4 til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og 

saker av ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til ordfører, utvalg eller andre. 

b) Innenfor denne ramme omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift 

og utvikling av kommunen.  

c) Fullmakt til å ta alle beslutninger om administrativ organisering, med unntak av administrativ 

hovedstruktur som vedtas av kommunestyret.  

d) Lede den daglige virksomheten, jf. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, m.v. 

(arbeidsmiljøloven) og kommuneloven § 23 nr. 1. Rådmannsfunksjonen skal være 

representert i Arbeidsmiljøutvalget. Det vises til reglement for Arbeidsmiljøutvalget. 

e) Ansette medarbeidere, samt opprette, inndra og omgjøre stillinger.  

f) Fatte beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse i henhold til arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. Denne myndigheten kan ikke videredelegeres.  

g) Fastsette lønn innenfor tariffavtalens bestemmelser, samt gjennomføre lønnsforhandlinger 

etter Hovedtariffavtalens kapitler 3, 4 og 5.  

h) Foreta anmeldelser til politiet på vegne av kommunen. 

i) Ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  
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j) Innvilge søknader om salgs - og skjenkebevillinger  

k) Selge, kjøpe og makeskifte mindre eiendommer der verdien ikke overstiger  

kr. 4 000 000,-. 

l) Innstillingsmyndighet til alle folkevalgte utvalg. Som hovedregel innstiller formannskapet til 

kommunestyret. 

m) Anvisningsmyndighet. 

n) Fullmakt i barnevernssaker samt i saker om bruk av tvang etter helselovgivningen til å 

avgjøre hvorvidt avgjørelser i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten skal påankes. 

o) Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven) § 9 første ledd er lagt til kommunestyret.  

p) Bringe vedtak i utvalg inn for formannskapet eller vedkommende utvalg, dersom vedtaket 

etter rådmannens vurdering er i strid med lov, plan, budsjett eller overordnede prinsipper 

vedtatt av kommunestyret. 

q) Fullmakt til å vedta mindre endringer i reguleringsplan, og vedta utfyllinger innenfor 

hovedtrekkene i reguleringsplanen, jfr Plan- og bygningsloven § 12-14.  

r) Rådmannen delegeres myndighet til å tildele og si opp avtalehjemler for leger og 

fysioterapeuter.   

s) Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
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7 Klagebehandling 

Klagebehandling skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og 

kommuneloven, samt delegeringsreglementet. 

Hovedreglene for klagebehandling følger av forvaltningsloven § 28. Det klare utgangspunkt er at en 

klage skal fremlegges for det organet som først behandlet saken.  

Det er kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav b, jf. 

bokstav a; altså vedtak som er truffet under utøvelse av offentlig myndighet, og som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagen skal 

fremlegges for det organ som har fattet enkeltvedtaket (underinstansen). Dersom underinstansen tar 

klagen til følge, avsluttes saken med nytt vedtak som kan påklages etter alminnelige regler. Dersom 

klagen ikke tas til følge i underinstansen, skal den tilrettelegges og fremlegges for klageinstansen.  

Klageinstansen i Sandefjord kommune er kommunens særskilte klagenemnd som er opprettet av 

kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 annet avsnitt første setning.  

Hovedregelen er at kommunale vedtak skal påklages innad i kommunens organisasjon. Dersom 

vedtaket er fattet på høyeste nivå i kommunen (kommunestyret), vil klagen gå til statlig instans; 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som igjen har delegert sin myndighet til 

fylkesmannen. 

I enkelte særlover er det egne regler om hvem som skal være klageinstans. Da er det særlovens 

regler som gjelder fremfor hovedregelen i forvaltningsloven. 

7.1 Klage over enkeltvedtak som er fattet av administrasjonen 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av administrasjonen, skal klagen fremlegges for 

vedkommende kommunalsjef/stabsleder, som vurderer om saken skal legges frem for rådmann. 

Klageinstans er kommunens særskilte klagenemnd. 

7.2 Klage over enkeltvedtak som er fattet av hoved utvalg eller formannskapet 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av et hoved utvalg eller av formannskapet, skal klagen 

fremlegges for det aktuelle politiske utvalget. 

Klageinstans er kommunens særskilte klagenemnd.  

7.3 Klage over enkeltvedtak som er fattet av kommunestyret 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av kommunestyret, skal klagen fremlegges for 

kommunestyret.  
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Klageinstans er fylkesmannen. 

7.4 Klagerett når klageinstansen avviser 

Klageinstansens vedtak i en klagesak kan kun unntaksvis påklages videre.  

Et vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, bortsett fra i følgende tilfeller: 

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen dersom vilkårene for å behandle 

klagen ikke foreligger, 

b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede,  

c) når Kongen vil være klageinstans, eller 

d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd; en nemnd som ikke kan instrueres og 

det ikke finnes noe organ som kan omgjøre vedtak fra nemnda etter forvaltningsloven § 

35. 

8 Andre reglement 1 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 

2. Reglement for klagenemnd  

3. Reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (kl § 40 nr 5) 

4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  
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 Lenker til vedleggene legges inn når reglementene er vedtatt og publisert på nett 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/844 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Kommunevåpen og ordførerkjede 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
44/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18, «Fangstmann» som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

 

Vedlegg: 
Nr. 10  Aks 
Nr. 11 Hvalhale 
Nr. 18 Fangstmann 
Folkets favoritt 
 
Innledning 

Saken var til behandling i Fellesnemnda 26.april 2016 sak 38/2016. Det ble da gjort vedtak om å 
utsette behandlingen til neste møte. 

Prosjektleder fremmer derfor saken på nytt. 

Fellesnemndas behandling 26.4.2016 

Fellesnemnda behandlet saken 26.04.2016, sak 38/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Behandling av saken utsettes til møtet i Fellesnemnda 24. mai 2016. 

Sammendrag 

Etter fellesnemndas møte 15.mars har juryen arbeidet med vurdering og tilpasning av innkomne 
forslag til kommunevåpen. 

Juryen har kommet frem til at tre våpen presenteres for fellesnemnda, og at alternativet 



Fangstmann (nr 18) anbefales valgt som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner kommunevåpen, etter 
innstilling fra Riksarkivet. Riksarkivet har i en foreløpig tilbakemelding til heraldiker Eide signalisert 
at ingen av de tre gjenstående alternativene vil bli anbefalt overfor departementet, da de etter 
Riksarkivets syn ikke tilfredsstiller de heraldiske krav.  

Bakgrunn 

Fellesnemnda besluttet i sitt møte 15. mars, sak 34/2016 at komiteen for kommunevåpen og 
ordførerkjede skulle «gjennomføre en utvelgelsesprosess jf. fase 2 og 3 i saksutredningen, og ut 
fra denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder.» 

Jf. beskrivelsen av prosjektets tredje fase er det nedsatt en jury som skal utpeke tre 
vinnerkandidater blant de innkomne forslagene ut fra følgende kriterier: 

1. Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i 
Norge.  

2. Kommunevåpenet må representere den nye kommunens egenart på en god og lett 
gjenkjennelig måte. Det være seg egenart i samfunnsliv, næringsvirksomhet og/eller 
historie. 

3. Kommunevåpenet skal være dekorativt og estetisk.  
4. Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design som skal fungere i små og store 

formater. 
5. Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.  

De tre forslagene legges fram for prosjektleder som fremmer innstilling til Fellesnemnda for politisk 
avgjørelse senest 15. mai 2016. 

Saksfremstilling 

Juryen har siden fellesnemndas møte 15. mars vært samlet tre ganger: 17. mars, 4. april og 20. 
april. Mellom møtene har det vært korrespondanse på e-post. 

I møtet 17. mars ble juryen konstituert og Bjørn Ole Gleditsch utnevnt som juryformann.  

Tidlig i prosessen hadde rådgiver Jan Eide en gjennomgang av de 40 innkomne forslagene. 
Forslagene ble delt inn i tre kategorier:  

a. Forslag Eide mente var i henhold til de heraldiske kravene (7 kandidater). 
b. Forslag Eide mente kunne justeres slik at de ville innfri de heraldiske kravene (9 kandidater)  
c. Forslag som brøt med de heraldiske prinsipper i en slik grad at de umulig kunne tas med 

videre (24 kandidater + 1: «Folkets favoritt») 

Etter en slik grundig gjennomgang konsentrerte juryen seg om de 16 gjenværende forslagene (pkt 
a) og b). Etter nærmere vurdering og gjennomgang satt juryen igjen med fire forslag (alternativer) 
som de ønsket å gå videre med. Heraldiker Eide skulle gjøre mindre justeringer på disse fire fram 
mot neste jurymøte - dels for at forslagene skulle fremstå i henhold til heraldiske krav, og dels for 
estetiske forbedringer etter juryens ønske. Eide skulle også ta kontakt med Riksarkivet for å få 
deres umiddelbare vurdering av de fire gjenværende forslagene.  

16. april fikk juryen oversendt de fire forslagene i litt ulike varianter og fargealternativer. Forslagene 
var justert slik at Eide mente de burde være innenfor de kravene heraldikken stiller. Han hadde 
også lagt ved Riksarkivets vurdering av forslagene slik de nå forelå.  



Kort oppsummert var tilbakemeldingen fra Riksarkivet at tre av de fire forslagene ikke var 
akseptable i hht heraldiske krav. Det eneste forslaget Riksarkivet kunne gå god for var det som 
juryen hadde vurdert som det minst aktuelle av de fire.   

Med dette som utgangspunkt møttes juryen til sitt siste møte 20. april, hvor man kom frem til en 
enstemmig anbefaling. 

Juryens anbefaling – kommunevåpen for nye Sandefjord kommune 

I sitt møte 20.april kom juryen frem til følgende enstemmige anbefaling: 

Juryen innstiller følgende tre forslag: 

· Nr. 10 Aks 
· Nr. 11 Hvalhale 
· Nr. 18 Fangstmann 

Av disse tre anbefaler juryen av Fellesnemnda velger nr. 18 Fangstmann 

Nærmere om de tre forslagene 

Nr. 10 AKS 

Blasonering:  I blått, tre kryssede, gull kornaks. 

Juryens begrunnelse: Tre aks representerer at det er tre kommuner som slår seg sammen.  
Aksene avspeiler den nye kommunens bidrag til vekst og utvikling.  At aksene er krysset er et 
symbol på samhørighet og samarbeid. Jordbruk har dessuten en viktig plass i den nye 
kommunen og nye Sandefjord vil bli den største landbrukskommunen i Vestfold. 

Forslagsstillerens begrunnelse: ”SAS – Stokke, Andebu og Sandefjord er alle kommuner 
med betydelige landbruksarealer. Felles for disse byene er at jordbruket særlig er konsentrert 
om korndyrking, og kornsorten det dyrkes mest av er bygg. Å opprettholde jordbruket i Norge 
er stadig viktig i en tid med stor utbygging. I regjeringens landbruks-og matmelding, er det et 
viktig mål å øke matkornproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. 

Motivet viser tre kornaks i (opprinnelig) gull på rød bakgrunn. Hvert kornaks representerer de 
tre kommunene; Stokke, Andebu og Sandefjord som blir Sandefjord kommune 1.1.17. 
Kornaksene som krysser hverandre er et symbol på samhørighet, samarbeid, utvikling og 
vekst mellom disse. 

Rødt er den mest energiske fargen. Den betraktes som varm og forbindes med lykke, 
optimisme, idealisme, varme, fantasi, håp, entusiasme, kraft, energi og kjærlighet. Rødt 
stimulerer og aktiviserer. I løpet av et hundredels sekund klarer vi å oppdage rødt.” 

Forslagstilleren hadde også med alternativene gull på grønt, samt tre parallelle aks og tre aks 
voksende ut fra samme punkt.  Juryen bifalt tre kryssede aks, men samlet seg om et blått 
skjold fremfor et rødt eller grønt. 

Riksarkivets foreløpige vurdering: Riksarkivet ønsker ikke kryssede symboler, og de 
våpen som er godkjent med denne plasseringen har sitt utspring i gamle segl som motivene 
er hentet fra. Ellers greit.   

Jan Eides kommentar: Heraldisk sett er det ingen regel som forbyr å krysse symboler.  
Dette er tvert imot en ganske vanlig måte å fremstille heraldiske symboler på. 



Nr 11 HVALHALE 

Blasonering: I blått over en sølv skjoldfot avdelt ved et bølgesnitt, en sølv hvalfinne. 

Juryens begrunnelse: Sandefjord blir ansett som landets hvalfangsthovedstad og det er 
også lange hvalfangsttradisjoner i Stokke og Andebus befolkning. Denne historiske tradisjon 
videreføres med dette kommunevåpenet. Hvalhalen skiller seg også godt ut blant øvrige 
kommunevåpen og vil således fungere godt som en lett gjenkjennelig merkevare som mange 
vil huske. 

Forslagsstillerens begrunnelse: ”Symbolet viser en hvalhale, slik den ble sett av 
hvalfangere fra våre tre kommuner først i arktiske strøk, og etter 1900 i stadig større grad i 
Sørishavet rundt Antarktis. Hvalens spekk ble omgjort til olje, oljen ble i stor grad raffinert ved 
fettindustrien i Sandefjord, og den raffinerte oljen ble solgt over hele verden. 

Hvaloljen la grunnen for en stor industri som i hovedsak ble utrustet ved hjelp av leveranser 
fra våre tre kommuner, og en stor andel av de ansatte både på hvalfangstflåten i hovedsak, i 
fettindustrien og i skipsreparasjonsindustrien knyttet til hvalfangsten kom fra Sandefjord, 
Stokke og Andebu.” 

Forslagsstilleren hadde også samme motiv med alternativene gull på grønt og grønt på gull. 
Juryens oppfatning var at hvalfinnen alene gav et for spinkelt inntrykk ikke fylte skjoldet godt 
nok. Ved å legge inn en skjoldfot avdelt ved et bølgesnitt får man et mer balansert og 
helhetlig symbol.   

Riksarkivets foreløpige vurdering: En skjoldfot er en heraldisk figur. Riksarkivet vil derfor i 
utgangspunktet betrakte forslaget som inneholdende to forskjellige figurer, noe som er en for 
mye.  

Jan Eides kommentar: I heraldikken generelt er det ingen regel mot å ha flere enn én 
skjoldfigur. Skjoldfoten som er lagt inn under hvalhalen, gir komposisjonen en helhet der 
hvalen befinner seg i sitt element. 

Nr. 18 FANGSTMANN 

Blasonering: I gull en sort fangstmann i en båt med sin harpun hevet over hodet. 

Juryens begrunnelse: Selv om motivet er gjenkjennelig fra hvalfangstmonumentet, 
symboliserer fangstmannen noe mer enn hvalfangstiden. En fangstmann er symbol på mot 
og styrke. Slik skal også nye Sandefjord være en offensiv og fremoverlent kommune der vi 
heier på mennesker og bedrifter som vil skape nye verdier.  

Forslagsstillerens begrunnelse: ”Hvalfangstmonumentet minner om distriktets hvalfangst i 
tiden fra ca. 1900 til 1968 og la grunnlaget for betydelig vekst særlig i de tre kommunene som 
nå slår seg sammen. Dette monumentet er blitt det sentrale besøkspunkt for byens gjester av 
alle kategorier, fordi det både er et spektakulært syn og fordi det viser til en helt spesiell 
historie fra den tid da Sandefjord og bygdene omkring var sentrum for en betydelig, 
verdensomspennende næring. 

Dette var landets første oljealder. Våpenet tar også i seg Sandefjord som en ledende og 
engasjert kulturby, da det viser et av landets ledende kunstnere, Knut Steens flotteste 
monumenter. Hans kunst er representert flere steder i byen. Motivet viser den opprinnelige 
hvalfangsten, da mennesket ved hjelp at et enkelt spyd erobret verdens største pattedyr. Det 
er uten sammenligning det mest fotograferte motiv i Sandefjord, og som byvåpen vil det i inn- 
og utland aldri være tvil om hvilken by som står bak våpenet.”  

Forslagsstilleren hadde i utgangspunktet et mer omfattende utsnitt av monumentet. 
Forslagstilleren hadde også tre fargealternativer, sort på blått, sort på gull og sort på sølv.  



Farge på farge (sort på blått) er heraldisk galt og kan ikke brukes.  Juryen gikk i sin 
utvelgelse inn for sort på gull.  

Riksarkivets foreløpige vurdering: Det er flere motiver i symbolet og kan derfor ikke 
godkjennes.  Dessuten kan ikke figurer være hentet et bestemt byggverk, eller som i dette 
tilfellet et bestemt monument.  

Jan Eides kommentar: Ved å betrakte figurens innhold hver for seg, kan man telle mer enn 
en figur i våpenet, men samtidig er dette nå blitt et enhetlig symbol; fangstmannen. 
Komposisjonen må betraktes som en enhet på samme måte som for eksempel bueskytteren 
(Tambarskjelve) i Melhus’ kommunevåpen. 

Kort om Riksarkivets rolle 

Riksarkivet er innstillende myndighet overfor kommunaldepartementet i alle saker som gjelder 
kommuners heraldikk.  

Om Folkets favoritt 

Det er tidligere bestemt at Folkets favoritt går direkte til finalen i fellesnemnda. Beslutningen i 
fellesnemnda den 15. mars 2016 om at nye Sandefjords kommunevåpen skal følge heraldiske 
retningslinjer, betyr imidlertid at Folkets favoritt i praksis ikke er en reell kandidat. Heraldiker Jan 
Eide har også konkludert med at Folkets favoritt bryter med heraldikken på så mange områder at 
det ikke vil være mulig å gjøre nødvendige tilpasninger av forslaget. Forslaget blir likevel lagt fram 
for fellesnemnda slik det opprinnelig var bestemt.  

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

I saksfremlegget til fellesnemnda 15.03. 2016 skrev prosjektleder at det «bør være et absolutt 
kriterium for valg av nytt kommunevåpen at dette følger de heraldiske prinsipper. Det er således en 
betryggelse å ha en rådgivende heraldiker knyttet til juryens arbeid».  

Denne anbefalingen ble fulgt ved at fellesnemnda som to stemmer besluttet at nye Sandefjords 
kommende kommunevåpen «må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i 
Norge». 

Etter fellesnemndas møte den 15. mars har juryen vært samlet tre ganger. I det første møtet hadde 
de en grundig gjennomgang av alle de innkomne forslagene. Allerede her fikk juryen en indikasjon 
på at det å forholde seg til heraldiske retningslinjer er en krevende øvelse og gir rom for ulik 
tolkning. Til tross for at forslagsstillerne hadde fått beskjed om å følge heraldiske regler, viste det 
seg at mer enn halvparten (24 av de 40) av forslagene var så langt fra kravene at de umiddelbart 
måtte forkastes.   

Da heraldiker Jan Eide hadde gjort det han mente var nødvendige justeringer ut fra heraldiske 
krav, ble fire forslag sendt videre til Riksarkivet for å få deres umiddelbare tilbakemelding. 

Svaret kom svært overraskende både på juryen og ikke minst vår heraldiske rådgiver. Tre av fire 
ville ikke bli godkjent av Riksarkivet. Dette til tross for at Jan Eide, ekspert på heraldiske symboler 
og viseformann i Norsk heraldisk forening, mener alle fire forslag er gode kandidater, i tråd med 
god heraldisk tradisjon.  

Dette avdekker utvilsomt en grunnleggende uenighet i det heraldiske miljøet, en uenighet om 
prinsipper innen heraldikken som hverken prosjektleder, jury eller fellesnemnd hadde 
forutsetninger for å ha kjennskap til da premissene for denne prosessen ble lagt. At det var strenge 
krav til utforming av kommunevåpen var kjent, men at juryen skulle møte en så sterk rigiditet fra 



Riksarkivet, kunne man vanskelig være forberedt på. 

Dermed ble juryens dilemma enten å forkaste sine tre favoritter og hente fram igjen andre, mindre 
aktuelle forslag fra bunken, eller forholde seg positivt til heraldiker Jan Eides vurderinger og 
dermed se bort fra riksarkivets innvendinger. Juryen valgte det siste, og prosjektleder støtter 
juryens vurdering. 

Når saken nå legges frem for fellesnemnda er dermed situasjonen at nemnda skal vurdere tre 
innstilte forslag som i følge heraldiker Jan Eide er fullgode heraldiske symboler, men som med stor 
sannsynlighet ikke vil bli godkjent av Riksarkivet. «Godkjent» i denne sammenheng innebærer at 
Riksarkivet sannsynligvis vil anbefale (innstille) overfor Kommunaldepartementet på at 
kommunevåpenet for nye Sandefjord kommune ikke godkjennes.  

Det er i denne sammenheng viktig å presisere at juryen, slik prosjektleder vurderer det, ikke har 
brutt med sitt mandat.  

Det er Eide sin oppfatning, og prosjektleders erfaring, at Riksarkivet håndhever en strengere 
anvendelse av de heraldiske regler enn det som er den alminnelige forståelse i heraldiske kretser, 
både i Norge og Norden for øvrig. Riksarkivets grunnleggende regler er: 

· Tinkturer: I et våpen kan det kun nyttes ett metall og én farge. 
· Symbol: I et våpen kan det kun benyttes en skjoldfigur, men denne kan gjentas flere ganger 

(som f.eks i Andebu sitt kommunevåpen i dag). 

Prosjektleder gjør også oppmerksom på at det finnes en rekke kommunevåpen i bruk i Norge som 
ikke er godkjent av Riksarkivet, deriblant hovedstadens våpenskjold. Til tross for at dette ikke er 
godkjent så benyttes det like fritt som et hvert annet kommunevåpen, inkludert i flagg. 

Andre kommuner som kommer etter oss kan komme i en tilsvarende, krevende situasjon. Det er 
prosjektleders opplevelse at denne situasjonen kunne vært unngått med en mer fleksibel innstilling 
fra Riksarkivets side. 

Det kan synes hensiktsmessig å få i stand et møte mellom representanter for fellesnemnda og 
kommunal- og moderniseringsministeren for å orientere statsråden om prosessen i nye 
Sandefjord. Riksarkivet er innstillende myndighet, men det er statsråden som tar den endelige 
avgjørelsen om godkjenning av kommunevåpen.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                          Eivinn Ueland 
Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
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FOLKETS FAVORITT
Deltok i Sande�ords Blads avstemming blant innkomne forslag fra “folket”.

Folkets favoritt



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
45/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd.  

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for gravferdsforvaltning 
etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 

Vedlegg: 
Kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggI 
kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggII 
Gravplassforv-VEDLEGG 3 
 
1. Innledning 

Kirkelig fellesnemd for nye Sandefjord (KFN) har i henvendelser datert 21.april 2016 bedt om at 
det utarbeides en såkalt tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og nye Sandefjord 
kirkelige fellesråd,(SKF) jfr. vedlegg 1.  

Fellesrådet har også oversendt sin økonomiplan for 2017-2020, med prioriteringer, og ber om at 
denne legges til grunn i behandlingen av budsjettet for nye Sandefjord, jfr. vedlegg 2. Dette vil bli 
behandlet i en egen sak tilpasset budsjettbehandlingen. 

De tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu har ulike ordninger for økonomisk bidrag, 
myndighetsfordeling og organisering av gravplassforvaltningen med sine respektive kirkelige 
fellesråd. Dette har betydning for både kommunalt tilskudd til kirkelig virksomhet, og for innhold i 
en eventuell tjenesteytingsavtale. En tjenesteytringsavtale innebærer at kommunen yter tjenester - 
nærmere definert i en avtale - i stedet for direkte økonomisk bevilgning til kirken. Kommunen er 
ikke pliktig til å inngå en slik avtale. 

Prosjektleder legger frem denne saken for å få en prinsipiell avklaring med hensyn til 
gravplassforvaltningen og en eventuell tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og 
nye Sandefjord kirkelig fellesråd 



2. Bakgrunn 

Det fremgår av gravferdsloven at enhver innbygger har krav på en grav i bostedskommunen. 
Gravferdslovens § 1 presiserer at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller 
livssyn. Gravlegging er et offentlig ansvar, og en handling et menneske ikke kan velge bort.  

De kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997. Lovendringen var et ledd i å fristille kirken fra 
kommunen. Etter Kirkelovens § 14 og Gravferdslovens § 3 er de kirkelige fellesrådene i hver 
kommune ansvarlige for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Gravferdsloven åpner for at 
kommunene kan overta forvaltningsansvaret, dersom kirkelig fellesråd ønsker dette, jfr 
Gravferdsloven § 23. Det er denne ordningen man har i gamle Sandefjord. Det betyr at fellesrådet, 
etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men kan anmode kommunen om å overta hele eller deler 
av oppgavene og ansvaret. 

Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, oppgaver i tilknytning til gravferd. 

Det gjelder både økonomiske forhold og myndighetsutøvelse. Ansvar og oppgaver for henholdsvis 
kommune og kirkelig fellesråd fremgår av vedlegg 3. 

3. Status gravplassforvaltningen 

3.1  Generelt   
 

Gravferdsforvaltningens hovedoppgave er primært å åpne og lukke graven ved gravferd, inngå 
individuelle avtaler om feste og gravstell, utarbeide planer for kommunens gravplassbehov, være 
byggherre under etablering av gravplasser, skjøtte gravplassarealene i kommunen som et verdig 
parkanlegg, og til sist møte lokale tros- og livssynssamfunn til årlig drøftingsmøte.  

Ansvarlig for gravplassene har også oppgaver knyttet til registerføring etter Gravferdsloven § 25. 
 
Dette til forskjell fra selve seremonien, som er en privat hendelse som kan utformes etter avdødes 
og pårørendes ønsker, og hvor tros- og livssyn kan spille en så stor rolle som ønskelig.  

På nasjonalt nivå er det 5 kommuner (Bærum, Modum, Gjesdal, Vennesla og Sandefjord) som har 
alle oppgavene etter gravferdsloven § 23. I Oslo, Skedsmo og Sola har kommunen driftsansvaret 
for åpning og lukking av graver, vedlikehold og etablering av kirkegårder oa. 

3.2  Gravplassforvaltning i Stokke, Andebu og Sandefjord  
 

I Stokke har kirkelig fellesråd ansvaret for gravplassforvaltningen i sin helhet, og det er ca 80 
gravferder pr. år.  

I Sandefjord er kommunen gravferdsmyndighet, etter bestemmelsen i gravferdsloven § 23, etter 
avtale med Kirkelig fellesråd fra 1997. Dette betyr at (gamle) Sandefjord har det fulle og hele 
ansvaret for dette. Det et er ca 400 gravferder pr. år.  

I Andebu har Kirkelig fellesrådet administrasjonen, og bestiller praktiske tjenester til åpning og 
lukking av grav mv. av kommunen, basert på tjenesteytingsavtale mellom kommunen og kirkelig 
fellesråd. (En person er kirkeverge i 50 % stilling og kommunalt ansatt i 50 %). Det er ca 45 
gravferder pr. år. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd består av 2 representanter fra hvert av fellesrådene i Stokke, 
Andebu og Sandefjord.  



Kirkelig Fellesnemnd ønsker å ha ansvaret for gravferdsforvaltningen i den nye kommunen. 
Samtidig ønsker den kirkelige fellesnemnda at kommunen skal stå for det praktiske arbeidet, samt 
overta ansvaret for ansatte og teknisk utstyr. Den løsningen som KFN ønsker er altså en 
mellomløsning mellom dagens ordninger i Stokke og i gamle Sandefjord. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd gjorde slikt vedtak 09.03.16:  

”Kirkelig fellesnemnd gir prosjektleder fullmakt til å forhandle frem et forslag til avtale med den nye 
kommunen, basert på den beskrevne modellen «ny samarbeidsmodell, alternativ 1».  

I avtalen skal det legges opp til at det er på plass én, felles løsning for gravferds- og 
kirkegårdsforvaltning i den nye kommunen fra 1.1.2017.  

Avtalen må ivareta de kirkelige fellesrådenes ansvar overfor egne ansatte og sikre at berørte 
ansatte blir ivaretatt på en god måte. Samt sørge for at Kirkelig fellesråd får tilført tilstrekkelige 
ressurser til å utføre lovpålagte oppgaver innenfor gravferdsforvaltningen.  

Forslag til avtale legges fram for Kirkelig fellesnemnd, til endelig godkjenning.  

Berørte ansatte skal sikres god informasjon og medbestemmelse i arbeidet med avtalen og i den 
videre håndtering av saken.” 

Kirkelig Fellesnemnd ber om at det inngås en tjenesteytingsavtale med nye Sandefjord kommune, 
om at kommunen skal yte visse tjenester til nye kirkelig fellesråd. Dette betyr at Kirkelig 
Fellesnemnd, etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men anmoder kommunen om å overta 
deler av oppgavene og ansvaret.  

I denne sammenheng innebærer det at kommunen blant annet skal stå for gravleggingen, drift og 
vedlikehold av gravplasser og kirkegårder i den nye kommunen, mens Sandefjord Kirkelige 
fellesråd har myndigheten og administrerer gravplassforvaltningen. Dette innebærer videre at 
Kirkelig fellesråd skal føre gravregister, kreve inn festeavgifter og ha kontakten med festere.  

Dette er en mellomløsning, hvor oppgaver knyttet til gravplassforvaltning deles på to 
organisasjoner, delvis slik det i dag gjøres i Andebu. Dette til forskjell fra dagens ordning i Stokke 
og Sandefjord, hvor gravplassforvaltingen med tilhørende myndighetsutøvelse ivaretas av 
henholdsvis Kirkelig fellesråd i Stokke og kommunen i gamle Sandefjord.  

4. Utviklingstrekk 

Det norske samfunn blir stadig mer flere religiøst og multikulturelt. Dette ble blant annet utfyllende 
behandlet i NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett-utvalget). I vedlegg 3 til saken 
redegjøres det for utvalgets prinsipper for fremtidig tros- og livssynspolitikk.  

Utvalget anbefalte at ansvaret for gravplassforvaltning overføres til kommunene.  

Utviklingen i antallet tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke har økt de senere årene. 

Lokalt illustreres dette ved følgende utvikling i medlemstall i tros- og livssynssamfunn i de siste 3 
årene i kommunene Sandefjord, Andebu (presise tall) og Stokke (tall beregnet, utfra KOSTRA): 
(tabellen vil bli oppdatert til møtet i Fellesnemnda 24.mai).  

 2013 2014 2015 
Den Norske Kirke 46246 46080 45799 
Andre   7081 7669 6935* 



*Korrigert for justert medlemstall i Oslo Katolske Bispedømme 

I gamle Sandefjord kommune var det i 2015 registrert medlemmer fra 174 ulike tros- og 
livssynssamfunn, og det ble utbetalt ca. 2 millioner kroner i tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. Rammetilskuddet til kirken i gamle Sandefjord var ca.12,4 mill. kr. i 2015, 
inkludert 0,36 mill.kr til drift kapeller.  

Det har ikke lykkes prosjektleder å få tilsvarende tall for Andebu og Stokke, men dette vil etter 
planen bli oppdatert til Fellesnemnda sitt møte 24.mai 2016. 

Det har de senere årene også vært økt oppmerksomhet på behovet for livssynsnøytrale 
seremonirom.  

I Sandefjord er to av gravkapellene, Ekeberg og Orelund, tilrettelagt for livssynsåpne seremonier. I 
tillegg er det mulig å gjennomføre livssynsåpne seremonier på Vestfold krematorium som ligger i 
dagens Sandefjord kommune, på grensen til Stokke.  

I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. (Lae-utvalget) 
gjennomgås prinsipper for fremtidig gravplassforvaltning. Det understrekes bl.a. at gravlegging er 
et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte, og at gravplassene skal være 
allmenne, dvs. felles for alle. Det redegjøres for utvalgets prinsipper i vedlegg 3.  

Forholdet mellom staten og den norske kirke er i endring, og kirken skal skilles fra staten og bli mer 
selvstendig. Dette er en prosess som har foregått gradvis over lang tid, og omfatter både juridiske 
og økonomiske forhold, bl.a. ble sognene selvstendige enheter i 1997. Den norske kirke (DNK) blir 
et nytt, selvstendig rettssubjekt. DNK overtar bla arbeidsgiver ansvaret for prestene fra staten. 
Dette skal ha effekt fra 1.januar 2017. Den økonomiske ansvarsfordelingen mellom staten og 
kommunene på kirkens område endres imidlertid ikke.    

5. Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder legger til grunn at gravferd og gravplassforvaltning er en viktig samfunnsoppgave, 
som skal gjennomføres med respekt og verdighet i alle ledd. Oppgavene har vært løst på en god 
måte i alle de tre kommunene tidligere, med ulike avtaler og ansvars- og oppgavedeling innenfor 
de rammer dagens lovverk gir.  

Gravplassforvaltning er en samfunnsoppgave som i sin natur er følelsesbetont, og hvor det ikke er 
rom for å gjøre feil. Det er svært viktig med god samhandling og samarbeid mellom de ulike 
aktører (begravelsesbyråer, forvaltning, driftspersonell, pårørende). Det er også et fagområde hvor 
den erfaringsbaserte kompetansen hos de ansatte er en kritisk faktor for å gi gode tjenester.  

Prosjektleder er kjent med at den mest vanlige ordningen for gravplassforvaltning er en form for 
avtale om oppgavefordeling mellom kirkelig fellesråd og kommunen. Dette var en naturlig ordning 
for å få til praktiske løsninger da de kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997, særlig aktuelt for 
relativt små kommuner. Den pågående kommunereformen medfører at både kommuner og 
fellesråd blir større og mer robuste organisasjoner. Antall gravferder og antall 
kirkegårder/gravplasser i nye Sandefjord antas å være ca 530 gravferder og 11 gravplasser totalt.  

Prosjektleder vil videre peke på de overordnede samfunnstrekk som gjør seg gjeldende på tros- og 
livssynsområdet. Det norske samfunn blir stadig mer flerreligiøst og multikulturelt, og skillet mellom 
gravferd som et offentlig ansvar og en eventuell seremoni som et privat anliggende, utfra den 
enkeltes tros- eller livssyn, blir tydeligere.  

Gravferd er et offentlig ansvar, og på prinsipielt grunnlag mener prosjektleder at kommunen i 2017 
ikke bør la ett trossamfunn få ansvaret for å gravlegge alle kommunens innbyggere. Det har lenge 



foregått en prosess med sikte på å gjøre kirken mer selvstendig i forholdet til både stat og 
kommune. Ved at kirken overlater gravplassforvaltningen til kommunen kan kirken fokusere på 
sine oppgaver som trossamfunn, og å utvikle menighetenes og kirkens virksomhet forøvrig. 
Prosjektleder ser dette som et naturlig skille mellom kirken som trossamfunn, og kommunen som 
ivaretaker av det offentliges ansvar for gravferd.  

Det kan på den andre siden hevdes at gravferd er en oppgave, som det største trossamfunnet 
fortsatt bør løse, på vegne av storsamfunnet. Det største trossamfunnet har også tradisjonelt hatt 
nær tilknytning til offentlige myndigheter, og disponerer mange seremoni lokaler, finansiert med 
offentlige midler. Prosjektleder mener likevel at det ikke er riktig å la ett ett trossamfunn ha enerett 
på en offentlig oppgave i 2016, sett i lys av overordnede samfunnsendringer og endringer i 
forholdet mellom stat og kirke. 

Kommunen vil uansett ha stor innflytelse på lokal gravplasspolitikk ved fastsetting av avgifter til 
bruk av gravkapell, festeavgifter og kremasjonsavgifter, etter forslag fra Kirkelig fellesråd. 
Kommunen er også eier av krematoriet, og har slik sett en rolle for å tilrettelegge for valg av 
gravferd (begravelse eller bisettelse). Kommunen har dessuten et økonomisk ansvar for 
gravplassforvaltning, uansett hvordan den administreres. Prosjektleder mener derfor at forvaltning 
og drift av gravlegging bør ivaretas av det offentlige. Det er viktig å legge til rette for en 
organisering av oppgavene som er forutsigbar, stabil, rasjonell og gir effektiv bruk av offentlige 
ressurser.  

Prosjektleder er innforstått med at ansvaret for gravferd, etter gravferdsloven, er lagt til kirkelig 
fellesråd, og at kommunen kun kan være gravferdsmyndighet etter avtale med fellesrådet. Men 
fellesrådet kan også velge å ta hele ansvaret selv, ikke bare «stykkevis og delt», altså ikke velge å 
beholde bare enkelte deler av gravplassforvaltningen. 

Prosjektleder noterer seg samtidig at Kirkelig Fellesnemd ikke selv ønsker å etablere en ordning 
for nye Sandefjord som er tilsvarende dagens ordning i Stokke, med fullt ansvar for hele 
gravplassforvaltningen slik de har etter loven. Fellesrådets vedtak om å ha ansvaret for bare deler 
av gravplassforvaltningen innebærer at fellesrådet må bygge opp en full administrasjon med 
gravferdsregistre, innkrevingsrutiner for festeavgifter, regnskap for gravlegater mv. Kirkelig 
fellesnemnd ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig, for sin egen virksomhet, å bygge opp et 
fullt teknisk apparat som kreves for praktisk drift og forvaltning av gravplassene og kirkegårdene, 
og mener kommunen bør håndtere denne delen av ansvaret gjennom tjenesteytingsavtale.  

Lovverket gir åpning for at kommunen kan yte slike tjenester til fellesrådet etter avtale, i stedet for 
en økonomisk overføring tilsvarende verdien av tjenesten. Prosjektleder vil ikke anbefale at det 
inngås en slik avtale for gravfred, i den betydning at ansvar og oppgaver deles på to 
organisasjoner. Dette begrunnes med sårbarheten for området med hensyn til pårørende, og 
omdømme for den ansvarlige myndighet. Det kan lett bli «gråsoner» og fare for dobbeltarbeid, hvis 
ansvaret skal fordeles på flere. Tydelig ansvars- og oppgavefordeling bør legges til grunn. 
Økonomiske beregninger må fortas på bakgrunn av den modell som velges. Det er et mål for 
kommunen å få til en så rasjonell og effektiv administrasjon og så gode avtaler som mulig. Det er 
på denne bakgrunn lite ønskelig å gå inn i en avtale om delt ansvar på dette området. 

Prosjektleder mener at det er viktig for nye Sandefjord å ta et klart standpunkt, på prinsipielt 
grunnlag, til både gravplassforvaltning og eventuell deling av dette ansvaret nå. Dette vil gi begge 
parter anledning til å ha klare mål for sine nye organisasjoner, og det er viktig av hensyn til berørte 
ansatte. Erfaringen fra Oslo kommune er dessuten at det i etterkant kan være krevende å endre en 
innarbeidet praksis, hvis den viser seg lite formålstjenlig slik lovverket og myndighetsfordelingen er 
pr i dag. Prosjektleder er av den oppfatning at en løsning med gravplassforvaltning på kommunal 
hånd er fremtidsrettet, og vil derfor ikke anbefale at det innledes forhandlinger med Kirkelig 
fellesnemnd om å inngå en tjenesteytingsavtale, altså en avtale om å gravlegge, vedlikeholde 
kirkegårder oa uten å ha oversikt og ansvar for hele virksomheten. Kommunen er heller ikke 
forpliktet til å inngå en slik avtale. 



Et alternativ kan være at den modellen som i dag benyttes i Stokke kommune velges for nye 
Sandefjord kommune. Dette innebærer at Kirkelig fellesråd tar ansvaret for hele 
gravplassforvaltningen og bygger opp både administrasjon og en teknisk avdeling for dette. I så fall 
må kommunen overføre ressurser til dette formålet. Kirkelig fellesnemnd må selv vurdere 
økonomisk og administrativ risiko ved en slik ordning. 

KFN ønsker å ha en ny organisering av gravplassforvaltningen på plass fra1.januar 2017. 
Prosjektleder gjør for ordens skyld oppmerksom på at gjeldende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Sandefjord kirkelige fellesråd ikke formelt er sagt opp. Avtalen har en 
oppsigelsesperiode på 4 år. Det er på den annen side mulig å forhandle seg frem til nye avtaler i 
oppsigelsesperioden, dersom begge parter er enige. 

Prosjektleder vil samtidig understreke betydningen av at et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid 
mellom kommune og kirke videreføres i nye Sandefjord, til beste for kommunens innbyggere. 
Kommune og kirke er i sin natur svært ulike organisasjoner og har ulike roller, oppgaver og 
påvirkning på innbyggernes liv. Prosjektleder anerkjenner kirkens betydning som både 
trossamfunn, samfunnsbygger og kulturinstitusjon i en mer en 1000-årig tradisjon i Norge. 

Prosjektleder mener den beste løsningen vil være at nye Sandefjord kommune har fullt og helt 
ansvar for gravplassforvaltning etter Gravferdsloven § 23. Kirkelig fellesnemnd har gjort vedtak om 
at de ikke ønsker at kommunen har fullt og helt ansvar, men ønsker at kommunen ivaretar noen 
oppgaver med grunnlag i tjenesteytingsavtale, mens ansvaret legges til Kirkelig Fellesråd. 
Prosjektleder mener en slik løsning ikke er fremtidsrettet, og at den kan være byråkratiserende, og 
anbefaler derfor Fellesnemnda at man ikke inngår slik tjenesteytingsavtale som Kirkelig 
fellesnemnd ønsker.   

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ingrid Marie Eidsten 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 

 

 

 



























































VEDLEGG 3 

1. LOVGRUNNLAG. 
 
1.1 Fellesrådets oppgaver fremgår av Kirkelovens §14 og omfatter bl.a.   
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 
(menighetene), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Kirkelige fellesråd ble opprettet i 1997, som et ledd i endringen av forholdet mellom stat og 
kirke. 
 
1.2 Kommunens økonomiske ansvar er regulert av kirkelovens §15 (utdrag)  
§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
leder av kirkelig fellesråd,  
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 
kontorhold,  
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
f) utgifter til kontorhold for prester.  
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.  
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 
tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 
hjelp.  
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf 
 
1.3 Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, følgende ansvar og 
oppgaver i Gravferdsloven: 
 

• sørge for tilstrekkelig areal til gravplasser, jfr. Gravferdsloven § 2 om at det i en 
kommune skal være en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er 
ledige graver til 3 prosent av kommunens befolkning 

•  det økonomiske ansvaret for utgifter til anlegg og drift av gravplasser, jfr. 
Gravferdsloven § 3 og Kirkeloven § 15 

•  treffe endelig avgjørelse i saker der det er uenighet om hvem som skal sørge for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen kan bli bedt om å avgjøre spørsmål om hvem som skal være ansvarlig for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen har ansvaret for å besørge gravferd når ingen andre sørger for det, og 
avdøde hadde bopel i kommunen ved dødsfallet, jfr. Gravferdsloven § 9 

• kommunen fastsetter avgifter for feste av grav, bruk av gravkapeller og kremasjon, jfr. 
Gravferdsloven § 21 

• kommunen har oppgaver som eier av krematoriet, jfr. Gravferdsloven § 25 
 



2. Offentlige utredninger 
2.1 NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Her settes det opp noen 
grunnleggende prinsipper for tros- og livssynspolitikken, for å gi en basis for en helhetlig tros- 
og livssynspolitikk i en tid som er preget både av mer mangfold og av en større aksept for 
mangfold. Det ble videre formulert åtte prinsipper for en slik helhetlig politikk.  
Disse prinsippene er: 

1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 
2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. 
3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 
4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 
5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig 

praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 
6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale 

fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og 
likestilling. 

7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje 
til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv 
forventer og nyter godt av. 

8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige 
rom. 

 
Utvalget anbefalte at ansvaret for gravferdsforvaltning overføres til kommunene.  
 
2.2 I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav (Lae-
utvalget) gjennomgås prinsipper for fremtidig gravferdsforvaltning. Utvalget la i sin utredning 
følgende seks prinsipper til grunn for gravferdslovgivingen: 

• Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte 
• Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 
• Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig 

livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.  
• Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene 

fremfor den andre.  
• Ett menneske får én grav. 
• Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort.  

 
Det var ikke en del av utvalgets mandat å ta stilling til hvem som bør ha ansvaret for 
gravplassforvaltningen. Men utvalget gjorde refleksjoner rundt alternativer behandlet i NOU 
2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Utvalget konstaterte videre at 
gravferdsloven ikke tar stilling til hvordan uenighet mellom kommunen og kirkelig fellesråd 
skal løses.  
 
Ingen av de nevnte offentlige utredninger har imidlertid vært til politisk behandling i 
Stortinget, men det er varslet en Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikken, muligens i 
2017. 
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Sammendrag 

Prosjektleder vil se det som en fordel å gjøre en kartlegging av status på ulike områder slik at man 
over tid kan få dokumentasjon på effekter av sammenslåing og status for ny kommune.  

Etter dialog med ordførerne i april legges det her frem en kort sak om gjennomføring av 
lokaldemokratiundersøkelsen i dagens tre kommuner, som et referansenivå for fremtidige 
målinger. På bakgrunn av dette legges saken frem for dialog i Arbeidsutvalget, med sikte på 
signaler vedrørende evt sak til Fellesnemnda og videre oppfølging. 

Saksfremstilling 

I forbindelse med sammenslåingsprosess kan det være relevant og nyttig å ha dokumentasjon på 
hvordan tilstanden var før sammenslåingen. I den forbindelse har prosjektledelsen vært i dialog bla 
med KS for å få innspill på ulike metoder for å følge med på og evaluere selve prosessen og 
effekter.  

En av begrunnelsene for reformens er å styrke lokaldemokratiet, og ved oppbygging av nye 
Sandefjord er det blant annet etablert særskilt temakomite for nærdemokrati. Prosjektledelsen 
vurderer det dessuten som aktuelt å vurdere innhenting av kunnskap om status for å kunne 
diskutere og vurdere målsettinger og evt oppmerksomhetsområder også innenfor dette området. 

KS har i samarbeid med Kommuneforlaget og Norsk Gallup utarbeidet en egen 
lokaldemokratiundersøkelse. Denne er gjennomført i ca 130 kommuner. Ett av formålene med 
undersøkelsen er å undersøke kvaliteten på det lokale demokratiet, sett både fra innbyggerne og 
de folkevalgte.  

Undersøkelsen gjennomføres ved telefonintervju til innbyggere og spørreskjema til folkevalgte. 
Avhengig av kommunens størrelse vil 200- 400 innbyggere intervjues, slik at man er sikret 
representativitet. Blant de folkevalgte er det alle faste representanter i kommunestyret som 



spørres. 

En del spørsmål er like til begge gruppene, men de folkevalgte får mange spørsmål i tillegg. Det vil 
sannsynligvis være mulig å legge til egne spørsmål, f.eks knyttet til sammenslåingsprosessen, 
dersom dette er ønskelig. 

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag av KS av professorene i statsvitenskap Harald 
Baldersheim og Larry Rose. En av fordelene med å benytte en slik standardisert undersøkelse er 
at dette er gjennomprøvde og gode spørsmål som måler det de er ment å måle. Videre vil det 
være mulig å sammenlikne dagens resultater med tilsvarende på et gitt tidspunkt i fremtiden, eks 
etter fire år som ny kommune. Vi får også mulighet til å sammenlikne resultatene for nye 
Sandefjord med enkeltkommuner, og med landsgjennomsnitt, både kommunegrupper og landet 
som helhet. 

Et mulig vedtak i Fellesnemnda kan f.eks være at prosjektleder får i oppdrag å innhente 
tilbud/inngå avtale om gjennomføring av lokaldemokratiundersøkelsen i dagens tre kommuner. Om 
mulig vil undersøkelsen gjennomføres før sommeren, slik at resultatene kan presenteres for 
Fellesnemnda tidlig høst 2016. 

Nærmere om metode og spørreskjema 

Dette er basert på de undersøkelsene som er gjennomført i andre kommuner.  

Målgruppe: Innbyggere 18 år og eldre i Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner 
Utvalg: 300 per kommune, til sammen 900 intervju. Hentes fra TNS befolkningsbase. 
Metode: Telefonintervju (CATI – ad hoc) 
Spørreskjema: Skjema fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2015: 5,5 min. intervju (nedenfor). 
 
Spørreskjema. 

Pålitelig styre 
A Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen. 
B Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel. 
C. De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, får lettere 
ivaretatt sine interesser 
 
Ansvarlig styre 
D Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som 
diskuteres i kommunepolitikken. 
E Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for 
skattepengene. 
F Stort sett vet jeg nok om forholdene her i kommunen til å bruke min stemmeseddel på en 
fornuftig måte i kommunevalget 
 
Borgernært styre 
G Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som 
engasjerer meg. 
H Her i kommunen involverer kommunen/politikerne innbyggerne i forsøk på å finne 
løsninger på lokale problemer. 
I Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne. 
 
 
Effektivt styre 
J I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud. 
K  I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte. 
L Jeg er lite fornøyd med måten kommunen takler de langsiktige utfordringene som dette 



lokalsamfunnet står overfor 
 
Fornyelse og solidaritet 
N Denne kommunen skal ha ros for fornyelse og nytenking i måten oppgavene løses på 
O Denne kommunen gjør en god innsats for å ivareta alle innbyggeres behov og rettigheter 
P Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet 

 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2047 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Overordnet planlegging 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
47/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 

Vedlegg: 
Planprogram - vedlegg 
 
SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn: 

I følge Plan- og bygningsloven § 10 skal det utarbeides en kommunal planstrategi innen et 
år etter at nytt kommunestyre er konstituert.  

Denne saken legges frem for å gi Fellesnemnda en orientering om status i overordnet 
kommuneplanarbeid i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner. Saksfremstillingen er 
utarbeidet i samarbeid med rådmennene og med bakgrunn i tilsvarende saker som har 
vært behandlet i hver av de tre kommunene (Andebu kommunestyresak 15/16, Stokke 
kommunestyresak 18/16 og Sandefjord formannskapssak 54/16). 

Kommunereform og kommuneplanprosess: 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra kommunal og 
moderniseringsdepartementet i 2015 påpekes viktighet av at arbeidet med de kommunale 
planstrategiene sees i sammenheng med kommunereformen. Her uttales det at for 
kommuner som er i en prosess med sammenslåing, kan planstrategien være et redskap 
for å strukturere debatten, men for kommuner som har kommet lenger i prosessen kan det 
være hensiktsmessig å lage felles planstrategi. 

I Kongelig resolusjon «Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord 



kommuner, Vestfold fylke» ble bl.a. følgende fastsatt: 

Departementet foreslår at fristen for å fastsette nye vedtekter og forskrifter settes til 
30. juni 2017, jf. inndelingslova § 13. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven 
kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye 
planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter lovens 
kapittel 12. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner får unntak fra kravet om å 
vedta kommunal planstrategi innen ett år etter konstituering av kommunestyrene 
høsten 2015. Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret 
høsten 2016 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og 
bygningsloven § 10-1. 

Dette innebærer at det ikke er behov for å utarbeide en formell kommunal planstrategi 
etter Plan- og bygningslovens bestemmelser i 2016, hverken for de tre kommunene hver 
for seg, eller for de tre kommunene i regi av Fellesnemnda i fellesskap. 

En kommunal planstrategi for «nye Sandefjord» skal være vedtatt innen høsten 2017 av 
det nye kommunestyret som konstitueres i oktober 2016. 

Kommunal planstrategi: 

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven, men er ikke en plan, 
følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier.  

Formålet med den kommunale planstrategien er å være et hjelpemiddel for det nye 
kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden 
for å møte kommunens behov. Arbeidet med kommunal planstrategi vil kunne gi en bedre 
og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan 
møte de aktuelle utfordringene den står overfor.  

Kommunal planstrategi legger vekt på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke 
gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Planstrategien er et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og 
samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og 
sektor(fag)planer. Det vil si at den kommunale planstrategien har et virkningsområde for all 
virksomhet i kommunen, og ikke bare det som tradisjonelt har vært knyttet til 
planprosesser innenfor Plan- og bygningsloven. En sentral oppgave er å knytte 
kommunens løpende virksomhet knyttet til økonomiplan og virksomhetsplaner som ofte 
løper fra 1 til 4 år, til kommuneplanprosessen som normalt har et 4 til 12 års perspektiv. 



 

Revisjon av kommuneplanen: 

I den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen skal revideres eller videreføres uten endringer.  

Hvordan planstrategien skal følges opp gjennom videre kommuneplanlegging, tilpasses 
kommunens plansituasjon og behov. Gjeldende kommuneplan kan videreføres i sin helhet, 
slik at videre planlegging for eksempel skjer gjennom kommunedelplaner eller annen 
tema- og sektorplanlegging, kommuneplanen kan revideres helt eller delvis, eller det kan 
være behov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare arealdelen. 

 

Kommuner kan i vedtak av den kommunale planstrategien beslutte at hele 
kommuneplanen, samfunnsdelen alene, eller arealdelen alene skal revideres uten å gå 
nærmere inn på innholdet i revisjonsarbeidet. Rammer og forutsetninger for 
revisjonsarbeidet, prioriterte tema, alternative strategier, opplegg for medvirkning mv. vil 
da bli avklart i planprogrammet for kommuneplanprosessen. Dette vil gi en klar 
arbeidsdeling mellom den kommunale planstrategien og planprogrammet for 
kommuneplanen. 



Det er flere alternative løp for hvordan planstrategien kan følges opp gjennom videre 
kommuneplanlegging. Nedenfor følger noen aktuelle tilnærminger til kommunal 
planstrategi og kommuneplanprosessen: 

 

I det siste alternativet, vist med rødt, vil kommunal planstrategi og planprogrammet være 
slått sammen og utgjøre oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

Status overordnet planlegging i dagens tre kommuner:  

Gjeldende kommuneplan for Sandefjord ble vedtatt av bystyret 22. mai 2014. Ettersom 
det forelå innsigelse til planen, ble siste del av kommuneplanen rettskraftig 21. mai 2015, 
jf. orientering til bystyret i sak 31/15. Ved behandling av kommuneplanen ble det angitt en 
del oppfølgende planoppgaver. Disse planoppgavene er opplistet, med beskrevet status, i 
vedlegg 1a). 

I tillegg til de planoppgaver som er direkte oppfølging av siste kommuneplanrevisjon, har 
Sandefjord kommune en del planer som vil kunne gi viktige føringer for den videre 
overordnede planleggingen fremover. Disse er opplistet i vedlegg 1b) hvor oversikten er 
avgrenset til planer og større utredning som har vært folkevalgt behandlet eller som er 
bestilt av formannskap eller bystyre. I vedlegg 1 c) er det opplistet arealplaner under 
arbeid. 

I Stokke kommune ble gjeldende kommuneplan vedtatt av kommunestyret den 2. 
november 2015. Oversikt over planer i Stokke fremgår av vedlegg 2 (kapittel 5 i 
kommunens planstrategi). 

I Andebu kommune ble samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen vedtatt hhv. 
den 16.12.2014 og 16.2.2016. Planstrategi for Andebu kommune for perioden 2014-2026 
er gitt i vedlegg 3. 

Prosjektleders vurderinger: 

Prosjektleder mener det er viktig at Fellesnemnda har god oversikt over kommunenes 
samlede overordnede planlegging.  

Med bakgrunn i drøftinger i Arbeidsutvalget vil overordnede premisser/planer for «nye 



Sandefjord» først legges frem til folkevalgt behandling etter at de nye hovedutvalgene er 
konstituert. Unntak fra dette er beredskapsplan som forutsettes lagt frem for Fellesnemnda 
i løpet av høsten 2016 og for nytt kommunestyret senhøsten.  

Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vil også legges frem for vedtak i det nye 
kommunestyret. Fellesnemndas behandling av «rammesaken» i juni vil være en viktig 
premiss for budsjettarbeidet.  

Som en del av prosjektleders oppmerksomhet på helhetlig styring vil det også legges vekt 
på at kommunens planverk skal ha en oversiktlig og enkel oppbygging, i tråd med 
ambisjonene om at en planstrategi skal være behovsstyrt og ikke være mer omfattende 
enn nødvendig.  

De juridiske bindende arealdelene av kommuneplanene i de tre kommunene vil ha 
rettskraft inntil kommunestyret for nye Sandefjord har vedtatt en ny kommuneplan. 
Prosessen for å lage en ny, felles kommuneplan for hele «nye Sandefjord» vil starte med 
en felles planstrategi som skal behandles i løpet av høsten 2017.  

Vedlegg:  

1. Planstatus i Sandefjord 
a. Status i oppfølgende planoppgaver etter revisjon av kommuneplan i 2014. 
b. Oversikt over andre planer. 
c. Arealplaner under arbeid. 

2. Oversikt over planer i Stokke kommune 
3. Planstrategi for Andebu kommune, perioden 2014-2026 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Gisle Dahn 
Prosjektleder                                                                                   Rådmann 

 

 

 



















 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - mai 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
48/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

Fellesnemnda tar saken til orientering. 
 
 
 

 
Saksframstilling 

Prosjektleder legger denne gang frem kun en kortfattet skriftlig orientering, men kan om ønskelig 
utdype dette muntlig i møtet. 

· Organisasjonsstruktur for alle kommunalområdene (unntatt næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning) er nå besluttet.  

· Hovedtrekkene er klare, men det gjenstår noen avklaringer på betegnelser av 
seksjoner, og mindre avklaringer av funksjoner/arbeidsområder  

· I forkant av beslutning er det gjennomført drøfting med tillitsvalgte 
· Organisering av stabsfunksjoner og fellestjenester er i gang.  

· Innenfor IKT og økonomi er det høy aktivitet for å sikre forsvarlighet og drift ved 
overgang til ny kommune.  

· Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem er igangsatt, og ny løsning skal tas i bruk 
når det nye kommunestyret konstitueres i oktober 

· Prosjekt digitalisering og nye løsninger har utarbeidet forslag til hovedretning og 
prioriteringer, dette kommer til Fellesnemnda i neste møte 

· Særlig oppmerksomhet på informasjon og gode medvirkningsprosesser, herunder særskilt 
dialog med hovedtillitsvalgte. 

· Prosjektledelsens hovedprioriteringer frem mot sommeren 
· Fremleggelse av rammesak 
· Organisering og innplassering av ledere på kommunalområdene, herunder dialog 

med tillitsvalgte i samsvar med lov og avtaleverk 
· Økt oppmerksomhet på kulturbygning og informasjon  
· Ivaretakelse av beredskap og krisehåndtering 
· Fremdrift på lokaliseringsarbeidet 

 
 
 



Som vedlegg til saken følger oversikt over saker og vedtak som planlegges/forberedes for 
folkevalgt behandling frem mot 1.januar 2017.  

 

 

 

 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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30.april 2016 

Tina Skarheim 
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

MP Selvkostfond 24.5.16   

MP Deltagelse i Klima og energiforum 24.5.16   

MP Tilskuddssøknad klimatiltak 24.5.16   

MP Navn på veier og gater 24.5.16   

Eierskap Oversikt og innledende om prinsipper/strategi 24.5.16   

MP Planprogram 24.5.16   

Øk Selvkostfond 24.5.16   

Beredska
p 

Overordnet helhetlig ROS og plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap for nye Sandefjord. 

14.6.16   

Øk Vedtak om marginprosent og skattøre 23.6.16   

Øk Rammesak økonomi 23.6.16   

MP VA-forskrift høringsforslag Aug   

MP Fartsforskift høringsforslag 20.9.16   

MP Ordensforskrift høringsforslag 20.9.16   

Beredska
p 

Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

11.10.16   

HSO Vurdere innvandrerråd X   

HSO Miljørettet helsevern, i egen regi eller interkommunalt 
samarbeid 

X   

HSO Evnt anmodning IMDI (eller senere) X   

HSO Lovendring vilkår for økonomisk sosialhjelp (regjeringen har 
lovet dette før sommeren) 

X   

HSO Lovendring vilkår for økonomisk sosialhjelp (regjeringen har 
lovet dette før sommeren) 

X   

HSO Orienteringssak: Sak om behov sykehjem og omsorgsboliger 
(verbalforslag Sfj ) 

X   

HSO Orienteringssak: Eventuelt sak om tilpasning til lavere 
økonomisk ramme for botiltak og aktivitet (verbalforslag Sfj) 

X   

HSO Orienteringssak Valg av tomt til nytt sykehjem (Sandefj)  X   

OK Ordensreglement X   

OK Feriestengning barnehager/SFO X   

OK Vedtekter barnehage X   

KFBS Opplevelseskortet – gratis tilgang til arrangementer,  X   
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

KFBS Tilskudd knyttet til nærmiljøutvalgsordningen (inkl. 
ungdomsutvalgene) 

X   

KFBS 17. mai gjennomføring X   

KFBS Purregebyr bibliotek X   

KFBS Reglement for utlån av bøker og andre medier X   

KFBS Festeavgifter – gravplasser X   

KFBS Kremasjonsavgift X   

KFBS Retningslinjer for gravferd uten pårørende X   

KFBS Beregning av tilskudd til kirken og andre tros- og 
livssynssamfunn 

X   

Valg Valgstyre X   

Valg Valg av forliksråd X   

Valg Jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer  X   

Øk Samlesak om faktureringsterminer, forfallsdatoer mv  X   

MP VA-forskrift vedtak  Nov  

MP Gebyrregulativ  Nov  

MP Gebyrregulativ for plan, byggesaker og oppmåling  Nov  

MP Fartsforskrift vedtak  Nov  

MP Ordensforskrift vedtak  Nov  

Beredska
p 

Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

 Des  

HSO Handlingsplan for rusfeltet, saksgang avklares senere  X  

HSO Partnerskapsavtale NAV   X  

HSO Samarbeidsavtale med sykehuset Vestfold  X  

HSO Vederlag for langtidsopphold i institusjon  X  

HSO Standard på hjemmetjenester (praktisk bistand mv)  X  

HSO Terminer og forfallsdatoer, egenbetaling   X  

HSO Retningslinjer for tilskudd til frivillig arbeid  X  

HSO Avtale med krisesenter  X  

HSO Avtale med incestsenter  X  

HSO Avtale med barnevakt  X  

HSO Retningslinjer startlån  X  
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

OK Forskrift om skolegrenser  X  

OK Avdelingsledermodell  X  

OK Tilskudd priv bhg  X  

OK Tildelingsmodell skole  X  

OK Avdelingsledermodellen.  X  

MP Renovasjonsordning  X  

MP Gravereglement  X  

MP Nedklassifisering av kommuneplaner  X  

MP Ny brannordning   X  

MP Ny samarbeidsavtale Larvik brannvesen  X  

MP Samarbeidsavtale grenseordninger  X  

MP Forskrift om bålbrenning  X  

KFBS Retningslinjer for tildeling av prosjekttilskudd, idrett og kultur  X  

KFBS Retningslinjer for tildeling av gratisbilletter til kommunale 
arrangementer (kino, svømmehall oa) 

 X  

KFBS Statutter for priser (kulturpris, barne og ungdomspris, 
idrettspris, ærespris) og stipender 

 X  

KFBS Retningslinjer for beregning av betalingssatser for utleie av 
arealer, anlegg, utstyr og personell 

 X  

KFBS Innflyttertreff  X  

KFBS Vedtekter for kirkegårdene  X  

KFBS Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og foreninger, 
hovedtildelingen 

 X X 

Øk Budsjett 2017, økonomiplan  X  

KFBS Retningslinjer for håndtering av herreløse båter   X 

KFBS Retningslinjer for telting og opphold i båt   X 

Valg Saker fra valgnemnda: Lagrettemedlemmer og meddommere 
til tingretten må velges innen 01.07.2017 

  X 

 



 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/196 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Veinavn nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
49/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat «nye 
veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016. 
 

Vedlegg: 
Notat veinavn 
 
Bakgrunn  

Fellesnemnda besluttet i møte den 19.01.2016 å starte prosessen med nye veinavn til nye 
Sandefjord kommune.  

Den nye kommunen må gjennomføre et arbeid før 01.01.2017 med å etablere nye veinavn til den 
nye kommunen. En arbeidsgruppe med representanter fra alle tre kommunene gjennomfører dette 
arbeidet. 

Saksframstilling 

Det har vært gjennomført en bred medvirkningsprosess i de tre kommunene, og det har til sammen 
kommet inn 122 innspill til nye veinavn.  

Etter at Fellesnemnda har gjort vedtak om nye veinavn vil grunneiere og festere motta informasjon 
om nye adresser og opplysninger om klageadgang.  

Dersom det kommer klager vil saken komme til fellesnemnda til klagebehandling.  

Før veinavn i den nye kommunen innføres må veinavnene godkjennes av språkrådet.  

Prosjektleder gjør særskilt oppmerksom på at innholdet notatet som følger som vedlegg til 
Arbeidsutvalget har høringsfrist onsdag 4.mai.  

Ut fra denne fristen kan det være at ny versjon av notatet utarbeides. I så fall vil dette ettersendes 



Arbeidsutvalget fredag 6.mai eller deles ut i møtet 9.mai.  

Prosjektleders kommentar 

Prosjektleders vurdering er at det har vært en grundig prosess, og de veinavn som er angitt i 
notatet anbefales vedtatt. 

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                   Sindre V. Rørby 
Prosjektleder                                                                         Saksbehandler 
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Nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke 

 

Bakgrunn 

Det vises til fellesnemndas tidligere vedtak i sak 11/2016 den 19.01.2016, omhandlende nye 
veinavn. Saken var et prosessnotat som blant annet beskrev hvilke veier som skulle bytte 
navn. Saken som fremmes nå omhandler valg av de nye veinavnene.                                                
Arbeidet med veinavn og adresser reguleres av Matrikkelloven kap.4 med tilhørende 
forskrifter kap.12 og Lov om Stadnavn. Forøvrig ligger også Kartverkets manualer «Håndbok 
i adressering» og «Adresseveileder» til grunn for arbeidet.  

Prosessen for innsamling av forslag og utvelgelse 

Informasjon til befolkningen                                                                                                                           
Etter vedtaket ble befolkningen i de tre kommunene oppfordret til å foreslå nye veinavn. 
Oppfordringen ble gjort gjennom annonser i Sandefjords Blad, Tønsberg Blad(papir og 
digitalt) og Byavisa, samt på kommunenes internettsider. I tillegg har saken fått bred omtale i 
Sandefjords Blad, NRK-Østlandet(radio og tv) og i Byavisa. Ved fristens utløp var det 
innkommet 122 innspill. Enkelte inneholdt forslag til nye navn på flere veier, mens andre 
inneholdt flere alternative forslag til samme vei. Noen innspill oppga nye veinavn som kunne 
brukes der de passet. Enkelte forslag var godt begrunnet, mens andre kun inneholdt et 
navneforslag. Innspillene har i det alt vesentlige vært konstruktive og positive.  

Utvelgelse blant forslagene                                                                                                                         
Arbeidsgruppa har lagt stor vekt på å velge veinavn blant de mottatte forslagene, og har kun 
fremmet eget forslag der det har vært nødvendig av ulike grunner. Eksempelvis kunne enkelte 
forslag ikke benyttes fordi navnet allerede eksisterte i en av de tre kommunene. Andre var 
uaktuelle fordi navnet ikke føyde seg inn i en gruppe av veinavn, for eksempel med treslag 
eller fuglenavn. I enkelte områder med mange endringer var det i tillegg nødvendig å benytte 
arbeidsgruppas eget forslag, for å få gode løsninger. Overskuddet av gode forslag har i 
enkelttilfeller resultert i at et forslag er benyttet på en annen vei enn opprinnelig foreslått. I 
tillegg har mange av de ubenyttede forslagene bidratt til en «bank» av gode veinavn som kan 
komme til nytte en annen gang. 

Bruk av eksisterende veinavn                                                                                                                                                       
Noen veinavn egner seg godt til å bli erstattet av et eksisterende veinavn fordi veien ligger i 
en naturlig forlengelse av eller kun er en kort avstikker fra, en annen vei. Disse veiene ble 
beskrevet i den første saken. Oppsittere til disse veiene er tilskrevet særskilt for synspunkter 
og kommentarer. 

Språkråd og Stedsnavnregister  

Arbeidsgruppas forslag til nye veinavn er allerede gjennomgått uformelt av Språkrådet. Det 
innebærer for det første at navnene er stavet riktig, samt at der førsteleddet inneholder et 
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stedsnavn, er stedsnavnet allerede registrert i Stedsnavnregisteret. Kun ett av forslagene 
inneholder et stedsnavn i første ledd som ikke allerede sto i Stedsnavnsregisteret, nemlig 
Lilleborgveien i Stokke. Dette lyktes arbeidsgruppa å få innført i Stedsnavnregisteret uten 
navnesak. Nye veinavnforslag som måtte komme under Fellesnemndas behandling, kan altså 
måtte gjennomgå en navnesak i Stedsnavnregisteret etter vedtak. Alle veinavn som vedtas i 
denne saken, må uansett godkjennes av Språkrådet før det kan føres inn i matrikkelen og tas i 
bruk.   

Prosess etter vedtak og godkjenning i Språkrådet       

-Informasjon om vedtak, eiendommens ny adresse og om klageadgang, sendes til grunneiere 
og festere i begynnelsen av juni. 

- Etter eventuell klagebehandling vil grunneiere og festere informeres om dato for når ny 
adresse skal tre i kraft. Samtidig vil det informeres om virkningen av en adresseendring i 
matrikkelen og hva den enkelte bør foreta seg. Eventuelle klagebehandlinger vil avgjøre om 
innføringen kan skje samlet eller i bolker. 

- Nye adresser føres inn i matrikkelen og nye veinavnskilt settes opp samtidig, på den 
varslede dato. 

 

Forslag til vedtak 

I den videre fremstilling står veinavnene kommunevis. Dernest kommer eksisterende veinavn 
i alfabetisk orden.   

 

SANDEFJORD KOMMUNE 

Eksisterende veinavn Bjerkeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Lindeveien 

Mottatte forslag:  Barlindveien(2), Bjørkeveien 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                        
Bjerkeveien ligger i et område på Hasle der veiene har navn fra treslag.  Flere av disse veiene må 
skifte navn. Begge forslagene til erstatning for Bjerkeveien er allerede eksisterende veinavn i Andebu 
kommune og er derfor uaktuelle.  Arbeidsgruppas eget forslag er derfor Lindeveien.  
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Eksisterende veinavn Bjørneveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Mølleråsveien 

Mottatte forslag:  Gamle Åsenvei(samordnet), Bamseveien(1), Døleveien(Foreningen Gamle 
Sandefjord) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                       
Døleveien, som foreslås av Foreningen Gamle Sandefjord, vil gi tilknytning til Dølebakken som veien 
munner ut i. Beboerne i Bjørneveien har imidlertid samlet seg om Gamle Åsenvei, men nevner også 
Åsenstien, Møllerstien, Mølleråsveien og Mølleveien.  Gamle Åsenvei  blir dessverre en feil-
konstruksjon siden Bjørneveien tidligere het Åsveien, - ikke Åsenveien. Dessuten har Sandefjord 
allerede Nedre Åsenvei og Øvre Åsenvei  mens Stokke har Åsenveien. Stokke har i tillegg også 
Mølleveien.                                                                                                                                                              
Veien ligger rett nord for Mølleråsen og en tilknytning til dette navnet er et nærliggende valg. 
Oppsitternes alternative forslag, - Mølleråsveien, foreslås derfor som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Briskeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Einerveien 

Mottatte forslag:   Edelveien(1), Oreveien(1), Orveien(1), Briskegata(1), Einerveien(2) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                             
Briskeveien ligger i et område på Hasle der veiene har navn fra treslag. Flere av disse må skifte navn.  
I dette tilfellet er det naturlig å benytte et annet navn for «brisk», nemlig «einer». Einerveien gir 
således gjenkjennelse også til det gamle veinavnet.                                                                                  
Einerveien foreslås derfor som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Eikeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Svartorveien 

Mottatte forslag:   Eikenøttveien(3), Eiketreveien(3), Skogsveien(1), Rødtreveien(1), Kubbeveien((1), 
Pinneveien(1), Plankeveien(1), Ospeveien(1), Treveien(1), Bjelkeveien(1), Barkeveien(1), 
Barkveien(2). 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                           
Eikeveien ligger i et område på Hasle der veiene har navn fra treslag. Flere av disse må skifte navn. 
Blant de mottatte forslagene eksisterer Eikeveien og Ospeveien allerede i Andebu og Skogveien i 
Sandefjord. De øvrige forslagene er ikke treslagnavn, slik det er ønske om.  Veien har forbindelse 
videre over mot Sverdstadveien og Orelund.                                                                                     
Arbeidsgruppas eget forslag er derfor Svartorveien. 
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Eksisterende veinavn Ekornveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Ilderveien 

Mottatte forslag: Ilderveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Ekornveien ligger i et område der veiene har navn fra dyr. Flere av disse må 
skifte navn. Ilderveien er eneste mottatte forslag.                                                                                    
Ilderveien foreslås derfor som nytt veinavn.  

 

 

Eksisterende veinavn Elgveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Grevlingveien 

Mottatte forslag: Gråbeinveien(1), Grevlingveien(1) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                    
Elgveien ligger i et område der veiene har dyrenavn. Flere av disse må skiftes ut. Forslaget om 
Grevlingveien er kommet fra en oppsitter til veien.  Grevlingveien foreslås derfor som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Engveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Glenneveien 

Mottatte forslag:  Prestehagen, Grassveien,  Isskjæreveien   

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                              
Engveien ligger i et område med veinavn fra terrengflater.  Verken Grassveien eller Isskjærerveien 
passer derfor inn. Isskjærerveien er et navn som arbeidsgruppa gjerne vil forbeholde som forslag på 
en vei på andre siden av Preståsen, nemlig til erstatning for Solveien.  Likheten med Soleveien er for 
stor. Solveien ligger i området der is fra Brydedammen ble fraktet ned til havna. Forslaget om 
endring av Solveien vil tas opp i egen sak etter sammenslåingen.                                                                                                               
Prestehagen er foreslått på både Myrveien, Engveien og Løkkeveien.  Arbeidsgruppa foreslår at 
dette navnet  forbeholdes Løkkeveien. (Se Løkkeveien)                                                                                                                               
Glenneveien beskriver en terrengflate, slik det er ønske om her.                                                            
Arbeidsgruppa eget forslag er derfor Glenneveien. 
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Eksisterende veinavn Feensveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Stangeveien 

Mottatte forslag: Luftveien(1), Feensbakken(1), Råstadbakken(1), Torpbakken(1), Flyplassveien(1), 
Landingsveien(1), Bygdeborgveien(1), Nordre Stange vei(2). 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                       
Både Feensbakken og Råstadbakken er isolert sett forslag som gir god stedsnavntilknytning. Det gir 
også Nordre Stange vei, men i motsetning til de to førstnevnte har dette navnet den fordel  at det 
ikke har likhet med andre eksisterende veinavn, dvs Feenveien i Stokke og Råstadveien i Sandefjord.  
Bakgrunnen for forslaget er sannsynligvis gårdsnavnet/bruksnavnet til Feensveien 2 , nemlig Stange 
Nordre.  Arbeidsgruppa mener Nordre Stange vei er et unødvendig langt navn og foreslår derfor 
Stangeveien.                                                                                                                

 

 

Eksisterende veinavn Furuveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Heggeveien 

Mottatte forslag: Kvistveien(1), Sandefjord Furuvei(1),Furulyveien(1) 

Begrunnelse for forslag:  Furuveien ligger i en gruppe veier på Hasle med navn fra treslag. Flere av 
disse må skifte navn.  Siden Andebu beholder Furuveien, bør likhet med dette navnet unngås. 
Arbeidsgruppa eget forslag blir derfor Heggeveien.                          

 

Eksisterende veinavn Granveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Gråorveien 

Mottatte forslag: Grankongleveien(2), Grankvistveien(2), Granveien Sør(1), Kastanjeveien(1), 
Agronomveien(1), Granlyveien(1). 

Begrunnelse for forslag: :  Granveien ligger i en gruppe veier på Hasle med navn fra treslag. Flere av 
disse må skifte navn.  Siden Andebu beholder Granveien, bør likhet med dette navnet unngås.  
Kastanjeveien er et eksisterende veinavn i Stokke.                                                                           
Arbeidsgruppas eget forslag blir derfor Gråorveien. 
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Eksisterende veinavn Huldreveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Vetteveien 

Mottatte forslag: Dragonveien(1), Huldrestien(1), Trollkroken(1), Trollstubben(1), Trollskogen(1), 
Eventyrkroken(1), Jøtulstien(1), Eddas Vei(1), Huldretusseveien(1),Huldretusskroken(1), 
Vetteveien(2), Emblas vei(1), Jøtulveien(1), Jetteveien(1). 

Begrunnelse for forslag:  Huldreveien ligger i en gruppe veier med navn fra gamle sagn og norrøn 
mytologi. Denne ordningen bør beholdes. Siden Andebu beholder Huldreveien, bør likhet med dette 
navnet unngås. «Troll» er allerede brukt i 3 veinavn i dette område og bør unngås. «Jøtul» og 
«Edda» er også allerede i bruk og Emblas vei vil prosjektgruppa foreslå på Huslyveien.                    
Vetteveien foreslås derfor som nytt veinavn.                                                                                                                 

 

Eksisterende veinavn Huslyveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Emblas vei 

Mottatte forslag: Øvre Mosserød vei(2), Yggdrasilveien(1), Valkyrieveien(1), Gygraveien(1), 
Granatveien(1), Huslybakken(1), Mosserødgrenda(1) 

Begrunnelse for forslag: Både Mosserødgrenda og Øvre Mosserød gir stedsnavntilknytning. 
Yggdrasil, Valkyrie og Gygra stammer fra norrøn mytologi og vil føye seg godt inn sammen med 
Norneveien i samme område. Arbeidsgruppa har imidlertid hentet Emblas vei fra forslagene til 
Huldreveien. Det er et kort og fint navn som vil føye seg godt inn sammen med Norneveien. Emblas 
vei foreslås som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Kirkeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Øvre Huvikvei forlenges 

Mottatte forslag: Sandbakken(1), Klokkeveien(1), Reveveien(1), Sandveien(1), Kirkebakken(1) 

Begrunnelse for forslag: I Stokke vil Sandsveien bestå som veinavn. Derfor bør Sandveien og 
Sandbakken unngås. Reveveien bør unngås fordi vi har både Revåsen og Revebåsen allerede i 
Sandefjord. Kirkebakken vil knyttes til Vesterøy kirke som ligger til veien, men i den nye kommunen 
vil vi ha både Kirkegata(Sandefjord) og Kirkeveien(Stokke). Dette er sentrale og viktige veier som 
arbeidsgruppa ikke har valgt å foreslå endringer på. Det anbefales derfor ikke å velge Kirkebakken. 
«Klokke» er brukt i 2 veinavn i Andebu. Klokkeveien bør derfor heller ikke velges. Prosjektgruppa 
mener at forholdene ligger godt til rette for en forlengelse av Øvre Huvikvei og foreslår derfor 
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forlengelse i stedet for å vedta et nytt veinavn. 

 

 

 

Eksisterende veinavn Kollenveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Milleveien 

Mottatte forslag: Milleveien(2), Blokkveien(1), Trygve Tellefsens vei/gate(1), Grytvikaveien(1) 

Begrunnelse for forslag:   Dette er en meget kort veistubb med kun 2 adresser. Veien binder 
Ollebakken og Øvre Lundenvei sammen. Trygve Tellefsen(død i 1975) har etterlatt seg bla. en 
legatordning for studerende ungdom. Han hadde en lokal tilhørighet til området.  Grytvikaveien er 
et godt forslag, men navnet kan kanskje benyttes ved en senere anledning sammen med andre navn 
knyttet til hvalfangst. Forslaget om Blokkveien er ikke begrunnet.  Milleveien er imidlertid meget 
godt begrunnet av to forslagsstillere. Det opplyses at veistubben kun går under navnet Milleveien, 
særlig blant den eldre garde. Navnet skriver seg fra klengenavnet til en ung jente som bodde i 
Ollebakken og som benyttet Kollenveien på vei til jobb som tjenestejente.  Tjenestejenta er nå gått 
bort. Familien er kontaktet og de er positive til navnet.  Så lenge navnet ikke identifiserer en person 
annet enn for de som kjente henne meget godt, bør dette forslaget som er kommet fra beboer i 
området, kunne aksepteres. Milleveien foreslås som nytt veinavn.                                                                                                          

 

Eksisterende veinavn Løkkeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Presthagan 

Mottatte forslag: Prestehagen(6), Flatveien(1), Barkemølleveien 

Begrunnelse for forslag: Prestehagen skiller seg ut som et godt forslag med god 
stedsnavntilknytning. Alle seks forslag på Prestehagen kommer fra oppsittere til Løkkeveien. 
Språkrådet forventer skrivemåten  –hagan i samsvar med uttaleopplysningene i herredsregisteret, 
og dessuten at forleddet alternativt skrives uten binde-e, dersom det er i samsvar med lokal uttale.                                                                      
Presthagan foreslås derfor som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Myrveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Parkveien forlenges 

Mottatte forslag: Prestehagen(3), Myrveien sør(1), forlenge Parkveien(12), Karusveien(1), 
Fløyåsveien(1), Park Alle(10), Bøkeveien(1) 
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Begrunnelse for forslag: Verken Bøkeveien, Fløyåsveien eller Myrveien sør kan benyttes pga likhet 
med andre veinavn. Prestehagen er arbeidsgruppas forslag på Løkkeveien. Forlengelse av Parkveien 
er førstevalget til 12 oppsittere. Som andre valg oppgir 10 oppsittere Park Alle. Forlengelse av 
Parkveien er en god løsning. Forlengelse av Parkveien foreslås derfor i stedet for å vedta nytt 
veinavn. 

 

 

Eksisterende veinavn Måltrostveien  

Forslag til vedtak om nytt veinavn Lerkeveien forlenges 

Mottatte forslag: 

Begrunnelse for forslag :  Måltrostveien ligger i en naturlig forlengelse av Lerkeveien. Arbeidsgruppa 
mener  at det derfor  ikke er behov for å vedta et nytt veinavn. Grunneiere og festere er tilskrevet 
for kommentar. Det er ikke innkommet noen tilbakemeldinger.  Måltrostveien foreslås derfor 
erstattet ved at traseen for veinavnet Lerkeveien forlenges. 

 

 

 

Eksisterende veinavn Mårveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Røyskattveien 

Mottatte forslag: Mårstubben(1), Grevlingveien(1), Brynjeveien(1) 

Begrunnelse for forslag:   Mårveien ønskes erstattet med et annet dyrenavn. Brynjeveien er derfor 
uaktuell. Mårstubben bør unngås pga likhet med Mårveien i Stokke. Grevlingveien er også foreslått 
som nytt veinavn til Elgveien.  Arbeidsgruppas eget forslag er derfor  Røyskattveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Sagaveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bautaveien 

Mottatte forslag: Bautaveien(1), Brynjeveien(1) 

Begrunnelse for forslag:  Sagaveien ligger sammen med Tingveien, Eddaveien og Snorreveien rundt 
steinsettingen på Elgesem. Derfor foreslås Bautaveien som nytt veinavn. 
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Eksisterende veinavn Skippergata 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Matrosgata 

Mottatte forslag: Gammel Skippergate(1), Henrik Reinerts gate(3), Sjømannsgata(1), Skipsgata(BOV), 
Seilskutegata(BOV), Thrine Grøns gate(BOV), Matrosgata(BOV)                     BOV=Bjerggata og omegn Vellag 

Begrunnelse for forslag:  Bortsett fra forslagene om Henrik Reinerts gate og Thrine Grøns gate, har 
forslagene et maritimt preg, slik arbeidsgruppa ønsket. Blant disse bør Gammel Skippergate ikke 
velges pga likhet med Skippergaten i Stokke. Kun Matrosgata gjenspeiler en  yrkestittel til sjøs, slik 
Skippergata gjør. Matrosgata foreslås derfor som nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Skogveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Brydes gate forlenges 

Mottatte forslag:  

Skogveien og Brydes gate utgjør i dag et sammenhengende veiløp og bør ha kun ett veinavn. Brydes 
gate kan derfor forlenges og erstatte Skogveien   Alle grunneiere og festere er tilskrevet for 
kommentar. Skogveien foreslås erstattet ved at veinavntraseen for Brydes gate forlenges. 

 

 

Eksisterende veinavn Skovlyveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Åbolkroken 

Mottatte forslag: Heggelia(1), Skogliveien(Foreningen Gamle Sandefjord), Vestdalveien(1), 
Åbolkroken(1). 

Begrunnelse for forslag:  Heggeveien er foreslått til erstatning for Furuveien. Derfor bør Heggelia 
unngås. Skogliveien eksisterer allerede som veinavn i Andebu. Vestdalveien er begrunnet med at 
mange av eiendommen i veistubben er skilt ut fra landbrukseiendommen Vestdalen gnr. 38 bnr. 3. 
Dette hadde vært et meget godt forslag, hvis det ikke hadde vært for at Andebu har veinavnet 
Vesledalsveien fra tidligere. Likheten er så stor at Vestdalveien ikke bør velges. En av beboerne 
foreslår Åbolkroken. Dette gir gjenkjennelse til området og passer godt til den korte blindveien. 
Åbolkroken foreslås derfor som nytt veinavn.                                                                                                                
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Eksisterende veinavn Solvangveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Schanches gate forlenges 

Mottatte forslag: 

Begrunnelse for forslag:   Solvangveien og Schanches gate utgjør i dag et sammenhengende veiløp 
og bør ha kun ett veinavn. Schanches gate kan derfor forlenges og erstatte Solvangveien. Alle 
grunneiere og festere er tilskrevet for kommentar.                                                                                
Solvangveien foreslås erstattet ved at veinavntraseen Schanches gate forlenges. 

 

 

Eksisterende veinavn Strandgata 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Hvalfangergata 

Mottatte forslag: Bryggegata(1), Strandsittergata(1), Fea Bolts gate(2), Badehusgata(2), Gammel 
Strandgate(1), Hvalfangergata(1), Ebbesens gate(1), Fjæregata(Foreningen Gamle Sandefjord)). 

Begrunnelse for forslag: Mange gode forslag. To av forslagene foreslås benyttet ved en senere 
anledning. Dette gjelder Fea Bolts gate som kan brukes på en eventuell ny gate nærmere havna, 
samt Badehusgata og Ebbesens gate som i egen veinavnsak vil vurderes til erstatning for den del av 
Thor Dahls gate som ligger nord for Tollbodgata og som bl.a. Kurbadet da vil få adresse til.  
Bryggegata ville vært et meget godt valg fordi et gammelt nedlagt veiløp i området hadde dette 
navnet. Fra før har vi imidlertid veinavnet Brygga. Likheten er for stor til at Bryggegata kan 
anbefales. Gammel Strandgate er for lik Strandgaten i Stokke. Strandsittergata vil være etter de 
første som slo seg ned i bunnen av fjorden.  Fjæregata vil forbindes til et område nær sjøen.             
Valget falt likevel på Hvalfangergata. Navnet er fremmet av en av grunneierne i gata og forteller om 
en tidligere svært viktig yrkesgruppe for byen. Hvalfangergata foreslås derfor som nytt veinavn.  
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ANDEBU KOMMUNE 

Eksisterende veinavn Askeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Furuveien forlenges 

Mottatte forslag: Michael Crøgers vei(Lorens Berg-stiftelsen + Fortidslaget), Furuveien(forlengelse) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                        
Dette er en meget kort veistubb. Veinavnet ligger i en gruppe veier med navn fra treslag. Beboerne 
har reagert negativt på forslaget om Michael Crøgers vei. De foreslår i stedet at Furuveien forlenges. 
Dette er god løsning som også ivaretar ønsket om et treslag i navnet.  Furuveien foreslås forlenget. 

 

 

Eksisterende veinavn Bjørndalveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bjørndalgrenda 

Mottatte forslag: Bjørndal(2) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                           
Bjørndalveien betjener i dag 5 adresser rundt 2 tun, -Øvre og Nedre Bjørndal. Beboerne ønsker 
primært kun Bjørndal som veinavn. Dette foreslås også av Andebu Fortidslag. Arbeidsgruppa mener 
at veinavnet Bjørndal kan forveksles med Bjørndalsveien i Sandefjord/Stokke , særlig siden 
stedsnavnet Bjørndalen knyttes til Bjørndalsveien omtrendt ved kommunegrensen mellom 
Sandefjord og Stokke.  Bjørndalsgrenda  vil bedre tydeligjør et skille med Bjørndalsveien som for 
øvrig er ca 6 km lang. Veiene ligger langt fra hverandre og konsekvensene ved en forveksling kan bli 
store. Forslaget blir derfor Bjørndalgrenda. 

 

 

Eksisterende veinavn Bokeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Syrinveien 

Mottatte forslag: Kinnåsveien(Lorens Berg-stiftelsen og Andebu Fortidslag) 

Begrunnelse for forslag: Kinnås ble gitt som bruksnavn på Bokeveien 2 ved opprettelse av denne 
eiendommen. Det er altså et konstruert ord fra nyere tid.  Her er det dessuten viktig å beholde et 
tre- eller buskeslag i navnet slik de omkringliggende veier har. Arbeidsgruppas eget forslag blir 
derfor Syrinveien. 
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Eksisterende veinavn Daleneveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Elvedalsveien 

Mottatte forslag:  Dælæneveien(3), Sleperenneveien(1),Sleperennaveien(1), Ørretveien(1), 
Tømmerveien(1), Elvedalsveien(1), Dalgangen(1) 

Begrunnelse for forslag: Daleneveien er ca 8 km lang fra Tollahaugen til Bråvoll. Det antas at 
Dælæneveien vil være vanskelig å uttale for mange. Tømmerveien finnes det nok et utall av, selv om 
de formelt ikke har dette  veinavnet. Ørretveien kan brukes, men passer kanskje bedre på en kortere 
vei. Både Sleperenneveien, Sleperennaveien, Elvedalsveien og Dalgangen er imidlertid gode forslag. 
De to sistnevnte beskriver veiens beliggenhet i terrenget godt. Førstnevnte er et konkret sted langs 
veien der veien og Skorgeelva ligger svært nær hverandre. Prosjektgruppa mener likevel at 
Elvedalsveien beskriver veien best der den følger Skorgeelva nede i dalen. Arbeidsgruppa foreslår 
derfor Elvedalsveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Døvlehamna 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Døvlegrenda 

Mottatte forslag: Skørshamna(2), Bekkefaret(1), Døvlegata(1), Døvlegrenda(1) 

Begrunnelse for forslag: Bekkefaret er ganske lik Bekkeveien i Sandefjord og bør unngås. Døvlegata 
bør også unngås siden Stokke allerede har Døvleveien. Det er usikkert om Skørshamna vil være riktig 
navngiving rent stedsmessig fordi Skør knyttes til åsen noe lenger mot nordvest.                                                                       
Veien betjener et mindre boligfelt. Således kan Døvlegrenda passe godt. Forslaget blir derfor 
Døvlegrenda. 

 

 

Eksisterende veinavn Fasanveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Finkeveien 

Mottatte forslag: Pilfinkveien(1), Finkeveien(7), Finkveien(4), Flaggspettveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Område med mange fuglenavn. I en organisert avstemning valgte flertallet 
av beboerne Finkeveien. Forslaget blir derfor Finkeveien. 
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Eksisterende veinavn Fossekallveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Fossheimveien 

Mottatte forslag: Fossheimveien(3), Fævleveien(2), Flaggspettveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Område med mange fuglenavn. Flaggspettveien er ikke i bruk andre steder 
og er derfor et aktuelt navn. Fævleveien kan nok for enkelte bli vanskelig å uttale.                                        
Flere beboere har argumentert for å beholde Foss i navnet og foreslår derfor å gi nytt navn etter 
bruksnavnet til den eiendom som feltet ble utskilt fra nemlig Fossheim gnr. 106 bnr. 14. Selv om det 
hadde vært naturlig å velge et fuglenavn, har innsenderne argumentert så godt og vært så tydelige 
på sitt ønske at prosjektgruppa mener det bør aksepteres.  Forslaget til nytt veinavn er derfor 
Fossheimveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Hauganveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Haugangrenda 

Mottatte forslag: Haugangrenda(2) 

Begrunnelse for forslag:  Viktig å beholde Haugan i det nye navnet, da veien går frem til gårdene 
Haugan og Haugan østre. Det er Andebu Historielag og en av grunneierne som har foreslått 
Haugangrenda.  Forslaget til nytt veinavn er derfor Haugangrenda. 

 

 

Eksisterende veinavn Heimdalveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Heimdalsåsen 

Mottatte forslag: Sukkeskaugåsen(1), Sukkeåsen(2), Sukkelia(1), Sukkeskauen(1), Ilestadåsen(1), 
Ilestadlia(1), Sukkeskauen(2), Heimdalåsen(1) 

Begrunnelse for forslag: Ilestad ligger på motsatt side av Ilestadvannet. Bruk av dette navnet blir 
derfor ikke riktig. Heimdalveiens søndre del ligger på grunn som opprinnelig har tilhørt Sukke gnr. 73 
bnr. 1. Således kan et av forslagene med bruk av «Sukke» være aktuelt. Nesten hele veien ligger 
imidlertid på eiendommen Heimdalåsen gnr. 73 bnr. 60 hvorfra også boligtomtene er utskilt. Rent 
fysisk fører også veien opp på åsen som har navnet Heimdalsåsen. Forslag til nytt veinavn er derfor 
Heimdalsåsen. 
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Eksisterende veinavn Hotvedtveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Stormyrveien og Askedalsveien  

Mottatte forslag:  Stormyrveien(3), Askedalveien(2), Hotvedtgrenda(2), Vestre Hotvedtvei(2) 

Begrunnelse for forslag: Hotvedtveien består av 2 lange veiløp. Det nordre fører inn til stedet 
Stormyr og det søndre til stedet Askedal. Veiene har en forbindelse fra nord til syd. Lengden på 
veiløpene er betydelig og tilsier at de bør få hvert sitt veinavn. Stormyrveien og Askedalsveien er de 
helt naturlige valgene. Stormyrveien foreslås derfor som veinavn på strekningen fra Halumveien og 
inn til Stormyr. Veiløp fra denne inn til Hotvedtveien 10, 12 og 14 får også veinavnet Stormyrveien. 
Fra veidelet der søndre gren går inn til Askedalen, foreslås veinavnet Askedalsveien.                                
Det har vært noe motstand mot å endre veinavnet. De som ønsker å ha Hotvedt i adressen kan søke 
om få dette som adressetilleggsnavn, dvs sammen med veinavnet og adressenummeret.            
Forslag til nye veinavn er derfor Stormyrveien og Askedalsveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Hunsrødveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Junkerveien 

Mottatte forslag: Junkerveien(4) 

Begrunnelse for forslag: Junkerveien er et godt begrunnet og samordnet forslag fra 4 oppsittere. 
Veien fører til Junkermyra som det knyttes gamle sagn og historier til. Forslag til nytt veinavn er 
derfor Junkerveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Industriveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Sagbakken 

Mottatte forslag: Verkstedveien(1), Sagbakken(1) 

Begrunnelse for forslag:  Verkstedveien finnes allerede i Sandefjord og er derfor uaktuell. Sagbakken 
er imidlertid et meget godt forslag som knytter veien til stedsnavnet Sagmyra som vi har i dette 
området, og samtidig beskriver veiens bratte karakter. Forslag til nytt veinavn er derfor Sagbakken.  
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Eksisterende veinavn Lerkeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Skogsnipeveien 

Mottatte forslag: Svaleveien 

Begrunnelse for forslag: Lerkeveien ligger i Rismyhrfeltet der vi har en samling av veier med 
fuglenavn. Svaleveien eksisterer allerede i Sandefjord og er derfor uaktuell, men Skogsnipeveien er 
et godt forslag som ikke allerede er i bruk. Forslag til nytt veinavn er derfor Skogsnipeveien. 

 

Eksisterende veinavn Liveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Del av Sagstuveien 

Mottatte forslag: 

Begrunnelse for forslag: Liveien er en meget kort veistubb inn fra Sagstuveien som kun betjener to 
adresser. Arbeidsgruppa mener at veien ikke har behov for eget veinavn, men kan tilknyttes 
Sagstuveien.  Grunneiere og festere er tilskrevet for kommentar. Det er ikke innkommet noen 
tilbakemeldinger.  Liveien foreslås derfor erstattet ved at veistubben blir del av Sagstuveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Moaveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Høyjordsmoa 

Mottatte forslag: Hovedveien(2), Høyjordsmoa(1), Haugarmoa(2), Haugarveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Haugar bør unngås siden veinavnet Haugarveien er i bruk i Sandefjord.  
Høyjordsmoa er et godt forslag fra Lorens Berg-stiftelsen. Navnet knytter veien til både Moa og 
Høyjord der veien ligger. Forslag til nytt veinavn er derfor Høyjordsmoa. 

 

 

Eksisterende veinavn Myrveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Inngår i det veinavnet som vedtas til erstatning 
for Industriveien. (Forslag Sagbakken) 

Mottatte forslag: Myrveien Nord(1), Gloveveien(1), Sikaveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Gloveveien eksisterer i Sandefjord og må unngås. Myrveien Nord må unngås 
pga likhet med Myreveien i Andebu. Sikaveien er ikke begrunnet. Veien er en ganske kort gren fra 



16 

 

Industriveien på Svartsrød. Veien betjener kun to eiendommer og bør derfor få samme veinavn som 
Industriveien, eller rettere sagt det veinavnet som vedtas til erstatning for Industriveien.              
Forslaget blir derfor at Myrveien erstattes av det veinavnet som erstatter Industriveien. 

 

 

 

 

 

Eksisterende veinavn Nordre Hotvedt 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Storengveien 

Mottatte forslag:    

Dette veinavnet var uteglemt i annonseringen. Grunneiere og festere ble derfor tilskrevet. I brevet 
foreslo arbeidsgruppa Storengveien etter områdenavnet Storeng som veien fører inn mot.  Det er 
ikke innkommet noen kommentarer til dette forslaget. Arbeidsgruppa fremmer derfor 
Storengveien som eget forslag. 

 

 

 

 

Eksisterende veinavn Rødveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Gamle Rødveien 

Mottatte forslag: Gamle Rødvei(2) 

Begrunnelse for forslag: I Sandefjord eksisterer veinavnet Rødsveien. I begge kommuner knyttes 
navnet til sted- og gårdsnavn. Gamle Rødvei er foreslått av både Lorens Berg-stiftelsen, 
Fortidsminnelaget og fra oppsittere til veien. Oppsitterne har begrunnet sitt forslag meget godt. Det 
opplyses bl.a. at veien har betjent Rødgårdene fra ca 1660. Språkrådet tilrår at veinavnet beholder 
den bestemte endelsen « –en».   Forslag til nytt veinavn er derfor Gamle Rødveien. 
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Eksisterende veinavn Trollstien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Andebubrekka 

Mottatte forslag: Trolltoppen(1), Trollbakken(2), Trollbrekka(2), Andebubrekka(1) 

Begrunnelse for forslag:                                                                                                                                         
Veien er en kort og bratt veistubb som binder Andebuveien og Håskenveien sammen i 
sentrumsområdet. Det er gitt klart uttrykk fra oppsittere til veien at de ønsker å beholde veinavnet,  
-og i hvert fall at et eventuelt nytt navn inneholder «Troll». I både Andebu og Sandefjord er det flere 
veinavn der første leddet er «Troll». I Sandefjord ligger alle samlet i en gruppe og skadevirkningen av 
en misoppfatning er derfor liten. I Andebu ligger veinavnene spredt og med betydelige avstander, 
dog med unntak av Trollbakken og Trollhaugen som ligger i samme område.  I den grad det er mulig 
å gi nye veinavn som kan forhindre eller minimere skadevirkninger av et misoppfattet veinavn, bør 
man gjøre det.   Andebubrekka skiller seg i så måte fra de andre. Navnet beskriver i tillegg både sted 
og veiens karakter godt. Arbeidsgruppas forslag til nytt veinavn er derfor Andebubrekka.                                                                                                                           

 

 

Eksisterende veinavn Ysteriveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Kolstadveien 

Mottatte forslag: Kollstadveien(1), Kinneveien(1), Maren Eriksens vei(3) 

Begrunnelse for forslag: Maren Eriksen drev butikk ved et ysteri i denne veien i mange år og senere 
Kolstad landhandel på andre siden av gaten. Kinneveien er ikke begrunnet, men det må antas at 
også det har referanse til produksjon av meieriprodukter. Siden man bør søke å unngå bruk av 
personnavn, bør Kolstadveien være et godt valg. Forslag til nytt veinavn er derfor Kolstadveien. 

 

 

 

 

Eksisterende veinavn Åmotveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bråvollveien 

Mottatte forslag: Bråvollgata(1), Åmotgrenda(1) 

Begrunnelse for forslag:  Åmotveien fører inn mot Åmotåsen i nord og mot stedet Bråvoll i sør. Siden 
man bør unngå bruk av «Åmot» fordi vi har Åmotveien i Stokke, vil Bråvoll være et godt alternativ. 
Det er mer naturlig å bruke «veien» fremfor «gaten» som endelse i veinavnet. Forslag til nytt 



18 

 

veinavn er derfor Bråvollveien. 

 

 

Eksisterende veinavn Åsenveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Nesengen forlenges 

Mottatte forslag: Nesengaveien(1), tilknytning til eksisterende Nesengen(1) 

Begrunnelse for forslag: Veiene Nesengen og Trollhaugveien ligger i en naturlig forlengelse av 
Åsenveien. Åsenveien kan derfor godt erstattes ved å forlenge en av disse. Nesengen synes å være 
det beste valget fordi Trollhaugen vender nordover og opp i åsen mot Trollhaugen.                       
Åsenveien foreslås erstattet ved å forlenge Nesengen. 

 

 

Eksisterende veinavn Åsveien og Fjellveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Fjellåsveien  

Mottatte forslag: Fjellåsveien(1)  

Begrunnelse for forslag:   Åsveien og Fjellveien er korte boliggater som ligger i direkte tiknytning til 
hverandre og som godt kan erstattes av kun ett veinavn. Begge veinavnene var uteglemt i 
annonseringen. Muntlig foreslo en av oppsitterne Fjellåsveien. Grunneiere og festere ble tilskrevet 
for kommentar til dette veinavnet.  Ingen kommentarer er mottatt. Selv om navnet gir en dobbel 
terrengbeskrivelse og derfor kanskje ikke er av de beste, er det lett å uttale. Dessuten kombinerer 
det de to gamle veinavnene.                                                                                                                        
Fjellåsveien foreslås derfor som nytt veinavn til erstatning for både Åsveien og Fjellveien. 
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STOKKE KOMMUNE 

Eksisterende veinavn Bakkeveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bakkenplassen 

Mottatte forslag: Bakkenplassen(1) 

Begrunnelse for forslag:   Stokke Historielag foreslår Bakkenplassen etter den gamle 
husmannsplassen i enden av veien som heter Bakken.  Bakkenplassen er derfor forslaget til vedtak. 

 

 

 

Eksisterende veinavn Furuveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Tyriveien 

Mottatte forslag: Furukrona(1), Fugleveien(3), Furustien(1), Lerkeveien(1), Stokke Furuvei(1) 

Begrunnelse for forslag:  Alle forslag inneholdende «Furu» bør unngås siden Furuveien beholdes i 
Andebu. Heller ikke Lerkeveien kan benyttes siden det er et eksisterende veinavn i Sandefjord. 
Prosjektgruppa foreslår derfor Tyriveien. Dette holder seg godt  innenfor ønsket om et treslag og gir 
også en kobling til det gamle navnet  Furu.  Tyriveien er derfor forslaget  til vedtak om nytt veinavn. 

 

 

Eksisterende veinavn Granveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Tujaveien 

Mottatte forslag: Granveien Øst(1), Tujaveien(1), Barlind(1), Grankongleveien(1), Grankvistveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Alle forslag inneholdende «Gran» bør unngås siden Granveien beholdes i 
Andebu. Barlindveien eksisterer også i Andebu og er følgelig uaktuell.  Tilbake av forslagene er kun 
Tujaveien. Tujaveien er derfor forslaget til nytt veinavn. 
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Eksisterende veinavn Hasselveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Almeveien 

Mottatte forslag: Hasselbakken(1) 

Begrunnelse for forslag:  Det er ønske om å benytte et treslag i veinavnet, men Hasselbakken som er 
det eneste forslaget som er innkommet, er for likt det eksisterende veinavnet Haslebakken i 
Sandefjord.  Arbeidsgruppas eget forslag er derfor Almeveien. 

 

 

 

Eksisterende veinavn Hareveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Lemenveien 

Mottatte forslag: Kaninveien(1), Harepusveien(1), Lemenveien(1), Smågnagerveien(1), 
Beverveien(1), Bøkestien(1) 

Begrunnelse for forslag: Hareveien ligger i et område der dyr er brukt  i veinavnet. Bøkestien er 
derfor ikke ønsket.  Beverveien er allerede i bruk som veinavn i Stokke.  Av de gjenværende 
forslagene er Lemenveien vurdert som det beste. Lemenveien er derfor forslaget til nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Holmenveien 

Forslag til nytt veinavn Tilknyttes Kirkeveien 

Mottatte forslag:  

Begrunnelse for forslag: Holmenveien er en meget kort veistubb som betjener kun 3 boliger. 
Vurderingen er at veien ikke trenger eget veinavn, men kan tilknyttes Kirkeveien. Grunneiere og 
festere er tilskrevet. Ingen kommentarer er mottatt. 

 

 

Eksisterende veinavn Hauganveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Roveveien og Dalerveien forlenges 

Mottatte forslag  
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Begrunnelse for forslag:  Veien som i Sandefjord har navnet Roveveien fortsetter inn i Stokke og 
skifter navn til Hauganveien ved kommunegrensen.  En gren av Hauganveien ligger samtidig i en 
naturlig forlengelse av Dalerveien i Stokke. Den naturlige løsningen er at Roveveien forlenges og 
erstatter Hauganveien og at Dalerveien forlenges og erstatter grenen av Hauganveien. 
Grunneiere/festere til veiene er tilskrevet. Ingen kommentarer er mottatt.  

 

 

 

Eksisterende veinavn Hogsrødveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Lierengveien 

Mottatte forslag: Grorudvannsveien(3), Gjelsåsen(1), Hompetittengata(1), Lierengveien(1), 
Hafsrødveien(1), Grorudveien(1) 

Begrunnelse for forslag:  Hogsrødveien er ca 3 km lang. Den fører så  vidt forbi  gården Hogsrød  
frem til kommunegrensen mot Ree og en bekk med navnet Lirengbekken. Langs de 3 kilometrene 
passeres Gjellsås og nedkjøring til Grorødvannet. Nedkjøringen har veinavnet Grorudveien. Dersom 
Grorudvannsveien skulle vært brukt burde det ha vært på nettopp denne veien som fører til vannet.  
Lierengveien vil være et godt valg fordi veien fører frem til Lierengbekken.  Lierengveien er derfor 
forslaget  til nytt veinavn. 

 

 

Eksisterende veinavn Kongleveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Asalveien 

Mottatte forslag: Enebærveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Område med veinavn fra treslag. Enebærveien som er det eneste forslaget, 
kan forveksles med Einerveien som er den samme planten. Einerveien er forslag til nytt veinavn på 
Briskeveien i Sandefjord. Prosjektgruppas eget forslag er derfor Asalveien. 

 

 

 

 

Eksisterende veinavn Løkkeveien 
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Forslag til vedtak om nytt veinavn Tilknyttes  Kirkeveien 

Mottatte forslag:  

Begrunnelse for forslag: Holmenveien er en meget kort veistubb som betjener kun 4 boliger. 
Vurderingen er at veien ikke trenger eget veinavn, men kan tilknyttes Kirkeveien. Grunneiere og 
festere er tilskrevet. Ingen kommentarer er mottatt. 

 

Eksisterende veinavn Mølleveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bratbakken forlenges 

Mottatte forslag: 

Begrunnelse for forslag: Mølleveien er en meget kort veistubb som betjener kun 2 boliger. Den 
ligger i en naturlig forlengelse av Brattbakken. Grunneiere/fester er tilskrevet. Ingen kommentarer 
er mottatt. 

 

 

Eksisterende veinavn Prestegårdsveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Lilleborgveien 

Mottatte forslag: Lilleborgveien(1) 

Begrunnelse for forslag: Veien går fra området ved Jernbanestasjonen som fra gammelt av het 
Lilleborg,  opp til Stokke Prestegård. Utbyggingsplanen for Lilleborg Terrasse med adkomst fra 
Prestegårdsveien er nå godkjent. Stedsnavnet Lilleborg er under forberedelsene til denne saken blitt 
innført i Stedsnavnregisteret. Lilleborgveien er derfor forslag til nytt veinavn. 

 

Eksisterende veinavn Soleveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Tilknyttes Kirkeveien 

Mottatte forslag: 

Begrunnelse for forslag: Soleveien er en meget kort veistubb som betjener kun 2 boliger. 
Vurderingen er at veien ikke trenger eget veinavn, men kan tilknyttes Kirkeveien. Grunneiere og 
festere er tilskrevet. Ingen kommentarer er mottatt. 
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Eksisterende veinavn Storgata 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Frederik Stangs gate 

Mottatte forslag: Frederik Stangsgate(2), Ordfører Larsens gate(1), Stokkegata(2), forlengelse av 
Stokkeveien. 

Begrunnelse for forslag: Dette er et meget viktig veiløp for Stokke. Stokkegata bør unngås for ikke å 
skape forveksling med Stokkeveien.  Ordfører Larsen bør ikke velges fordi navn fra levende personer 
bør unngås. Det mest riktige valget ville kanskje ha vært å forlenge Stokkeveien slik at det ble kun ett 
veinavn på den samme veien fra Sørby til Stokke kirke. Fredrik Stangs gate er imidlertid et meget 
godt forslag. Fredrik Stang ble født i Stokke. Han var landets første regjeringsleder med tittel 
statsminister(1873 – 1880) og regnes som stifter av Norges Røde Kors i 1865. Frederik Stangs gate 
er derfor forslaget til nytt veinavn. 

 

 

Eksisterende veinavn Torpveien 

Forslag til vedtak om nytt veinavn Bredholtveien 

Mottatte forslag: Bredholtveien(1), Flyplassveien(1) 

Begrunnelse for forslag:  For ikke å skape noe forvirring om hvilken vei som gir adkomst til Torp 
flyplass bør Flyplassveien unngås. Bredholtveien er dessuten et meget godt alternativ. Der veien 
starter i nord ved Rørkollveien har gårdene på hver side gårdsnavnet Bredholt. Navnet er meget 
gammelt og beskriver et bredt skogholt av lauvtre og jordbruksområde slik man opplever når man 
kjører veien(ref fra forslasgstiller). Bredholtveien er derfor forslaget til nytt veinavn. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2017 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Partnerskapsavtale klima- og energiforum 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
50/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale i 
Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om partnerskap i 
Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 
 

 

Vedlegg: 
Vestfold klima- og energiforum invitasjon til fortsatt partnerskap og videreføring 
Vestfold klima- og energiforum Partneravtale_2017-2021 Nye Sandefjord 
 
Dokumenter i saksmappen 

Invitasjon fra Vestfold klima- og energiforum til å være med på videreføring av partnerskapet i 
perioden 2016-2020. 

Sammendrag 

Vestfold klima- og energiforum har invitert kommunene til nye partnerskapsavtaler for perioden 
2016-2021. Forumet er en viktig møteplass for kommunene i Vestfold, prioriteringene i 2016 er 
relevante for kommunene.  

Nye Sandefjord kommunes årlige bidrag vil være kr. 42 000. Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommune håndterer de økonomiske forpliktelsene ut 2016.  



Bakgrunn 

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner har hatt partnerskapsavtaler med Vestfold klima- og 
energiforum i to 5-års perioder. Den nåværende avtaleperioden utløper 1. juli i år. Kommunene har 
blitt invitert til å være med også i kommende 5-års periode 2016-2021. Fordi en slik avtale i all 
hovedsak vil gjelde for Nye Sandefjord kommune legges saken frem for Fellesnemnda. 

Saksfremstilling 

Vestfold Klima- og energiforum ble etablert i 2005 som et partnerskap mellom offentlige og private 
virksomheter. Forumet er en møteplass for meningsutveksling, bevisstgjøring og læring i 
klimaproblematikk og energibruk i Vestfold. Vestfold Fylkeskommune oppnevner en leder for 
styret, og forumets sekretariat er plassert hos Fylkesmannen i Vestfold.  

Fra 2016 vil forumet prioritere sin innsats på følgende temaer: 

· Energibruk i eksisterende og nye bygg, energikilder og lokal produksjon av fornybar 
energi. 

· Alternative former for drivstoff og redusert klimagassutslipp i transportsektoren. 
· Støtte og veilede kommunene i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak i 

viktige kima- og miljøspørsmål. 
· Benytte nettstedet til forumet som ledende knutepunkt for klima- og energitema.  

Innsatsen er planlagt organisert i nettverksgrupper. Innsatsområdene som forumet vil prioritere fra 
2016 er relevante for kommunene, og innenfor de fagområdene som er beskrevet i nåværende 
SAS-kommuners planer på området (kommuneplan, klima- og energiplaner).  

Forumet har arrangert seminarer for kommunene i Vestfold, vært en pådriver i enkeltsaker og 
fungert som rådgiver i klima- og energispørsmål for kommuner og næringsliv. Forumets nettsted 
formidler nyheter, fagrapporter og statistikk. Stokke, Andebu og Sandefjord kommune har gode 
erfaringer med Vestfold klima- og energiforum.  

Nåværende Stokke, Andebu og Sandefjord kommune er innstilt på å videreføre eksisterende 
partnerskapsavtale ut 2016.  

Økonomiske konsekvenser 

Bidragene fra kommunene i Vestfold har samlet vært på kr. 250 000 og fordelt etter 12 K-modellen, 
med en halvpart fordelt etter antall kommuner og en halvpart fordelt etter befolkningsmengde. 
Dette gir følgende fordeling i 2016 for SAS-kommunene: Stokke kr. 15 700, Andebu kr. 12 700 og 
Sandefjord kr. 33 600, SUM for SAS-kommunene kr. 62 000. For Nye Sandefjord kommune vil det 
årlige bidraget med samme fordeling være ca. kr. 42 000.  

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner vil håndtere de økonomiske forpliktelsene en forlengelse 
av nåværende partnerskapsavtale medfører i 2016.  

Prosjektleders vurdering og konklusjon 

Ut fra de tre kommunenes erfaringer med deltakelse, og hva som er planlagt som prioriterte tema 
kommemde periode anbefaler prosjektleder at Nye Sandefjord kommune inngår 
partnerskapsavtale med Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

 



Gudrun Haabeth Grindaker                                                             Ole Jakob Hansen 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 

 

 

 























Nye Sandefjord kommune 

 
 

Avtale mellom partnere i Vestfold Klima og Energiforum 
   for perioden 2017 – 2021 
 
 
1. Navn og formål 
 
Vestfold Klima- og Energiforum er et samarbeidsprosjekt mellom private og offentlige virksomheter i 
Vestfold.  
 
Forumets visjon er at Vestfold blir et lavutslippssamfunn med en høy anvendelse av fornybare 
energikilder. Dette innebærer å ha fokus på å redusere utslipp av klimagasser, og aktivt møte de 
utfordringene som endringer i klimaet kan gi. 
 
Forumets operative mål er å stimulere til at relevante virkemidler og verktøy tas i bruk for å realisere 
visjonen om Vestfold som lavutslippssamfunn. Forumet erkjenner at klimautfordringene er globale. 
Nytten av lokale tiltak må også sees i dette perspektivet. 
 
Fokuset er å benytte energikilder som på kort og lang sikt bidrar til reduksjoner i utslippet av 
klimagasser, og utnytte energien stadig mer optimalt. Det innebærer at energibehovet i Vestfold 
sikres på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte ved energieffektivitet og bruk av energikilder som 
reduserer utslipp av klimagasser. 
 
Gjennom dette partnerskapet skal deltakende offentlige og private virksomheter og organisasjoner 
øke sin kunnskap om og forene krefter i innsatsen for fleksibel, miljøvennlig og verdiskapende 
energibruk i Vestfold. 
 
2. Partnere 
 
Alle offentlige og private virksomheter og foretak med organisasjonsnummer kan være partner i 
Vestfold Klima og Energiforum. Det samme gjelder foreninger og enkeltpersonforetak uten 
registreringsplikt. Tilslutning til partneravtalen kan skje når som helst i avtaleperioden, og varer ut 
avtaleperioden. 
 
Det kan tegnes partnerskap etter følgende modell – hovedpartner, nettverkspartner, generell 
partner. 
 
En hovedpartner innebærer en synlig rolle som samfunnsaktør innen klima- og energiarbeidet i 
fylket. 
 
En nettverkspartner kan ha spesiell interesse i en eller flere konkrete problemstillinger og temaer 
som belyses i nettverksgrupper. 
 
Generelt partnerskap kan tegnes av virksomheter som ønsker å bli holdt løpende orientert om klima- 
og energispørsmål i Vestfold. 
 
Deltakelse innebærer rettigheter og forpliktelser som er nærmere beskrevet i denne avtalen med 
vedlegg. 
 
 



3. Arbeidsform 
 
Vestfold Klima og Energiforum setter sin egen agenda for aktiviteter i tråd med formålet med 
partnerskapet.  
 
Forumet skal etablere møteplasser og arena for private og offentlige virksomheter hvor det settes 
fokus på aktuelle klima- og energispørsmål som bidrag til kompetanseøkning og klimapolitisk og 
energipolitisk debatt og holdninger. Forumet kan ta konkrete initiativ overfor lokale, regionale og 
nasjonale myndigheter, og overfor næringsliv og publikum, for å fremme utvikling av langsiktig gode 
løsninger innen energibruk og valg av energikilder.  
 
Forumet vil gi partnerne støtte, råd og veiledning, og tilby informasjon, kurs, seminarer og direkte 
kontakt i konkrete spørsmål innenfor det som til enhver tid er styrets prioriteringer og retningsvalg. 
 
Forumet skal ikke delta i konkrete offentlige forvaltningsprosesser og -avgjørelser. 
 
4. Organisering 
 
Forumets styre 
Forumet ledes av et oppnevnt styre, med representanter fra 
• Vestfold fylkeskommune 
• Fylkesmannen i Vestfold 
• Kommunene i Vestfold, oppnevnt av KS 
• To næringslivsbedrifter oppnevnt av NHO 
• LO Vestfold 
• Representant for FoU / virkemiddelapparatet 

 
Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år.  
Vestfold fylkeskommune innehar lederfunksjonen i forumets styre. 
 
Vertsorganisasjon 
En av partnerne er vertsorganisasjon for Vestfold Klima og Energiforum. Vertsorganisasjonen tar 
hånd om formelle og praktiske sider ved forumets drift, herunder ansettelse av daglig leder. 
Vertsorganisasjonen ansetter en daglig leder som sekretariat for forumet etter innstilling fra 
forumets styre. Ansettelsen skjer etter ordinære regler og vilkår i arbeidslivet.  
Vertsorganisasjonen fører forumets regnskap. 
 
Fylkesmannen i Vestfold har påtatt seg denne oppgaven. 
 
Forumets sekretariat 
Sekretariatet skal gjennomføre styrets beslutninger. Det skal holde kontinuitet og framdrift i arbeidet 
på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og organisasjoner. Sekretariatet har ansvar for å være 
pådriver både for driften av partnerskapet og for gjennomføring av enkeltprosjekter. Videre ligger 
administrasjon av møtevirksomhet og formalia til sekretariatsfunksjonen. 
 
Arbeidsgrupper innen partnerskapet 
Partnerne oppfordres til å delta aktivt i de nettverksgruppene som etableres for å fokusere på 
prioriterte temaer og oppgaver. Slike nettverksgrupper ledes av sekretariatet i forumet. 
 
Partnerskapsmøte 
Partnerskapsmøtet er rådgivende organ for styret i Vestfold Klima og Energiforum. 



Partnerskapet møtes minst en gang årlig. Styret legger fram sine strategiske prioriteringer og 
konkrete arbeidsprogram for drøfting.  
 
 
5. Økonomi 
 
Driften av Vestfold Klima og Energiforum baserer seg på årlige økonomiske bidrag fra partnerne. 
Partnerbidraget fastsettes i henhold til vedlegg.  
 
Partnerskapet gjelder 
 
Hovedpartner 
  
Nettverkspartner 
 
Generell partner 
 
Bidraget fastsettes til kr 42 000 pr år. 
 
Forumets styre kan foreta justering av partnerbidragene i avtaleperioden i tråd med 
konsumprisindeksen. 
 
 
6. Varighet og utmelding 
 
Avtaleperioden gjelder for en periode på 4,5 – fire og et halvt – år fra 01.01.2017 til 01.07.2021. Ved 
seinere tiltredelse gjelder avtalen fra tiltredelse og ut nevnte periode.  
En eventuell videreføring av forumet vil bli varslet innen 6 måneder før utløpet av avtaleperioden. 
 
Den enkelte partner kan tre ut av partnerskapet etter eget ønske. Dette skal skje skriftlig. Partneren 
er allikevel forpliktet økonomisk for det inneværende kalenderåret. Bidrag som er betalt inn til 
partnerskapet tilbakebetales ikke, med mindre partnerskapets styre godkjenner dette. 
 
 
 
Sandefjord kommune 
 
______________________________________ 
Virksomhetens navn og organisasjonsnummer 
 
 
 
Sted:   Dato:                                                      Sted:   Dato: 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
For partner      For styret i Vestfold Klima og Energiforum 
 
 

X 



Vedlegg til partneravtalen 
 
 
Generelt om partnernes bidrag 
 
For partnerskap i Vestfold Klima- og Energiforum gjelder følgende partnerbidrag; 
 
Hovedpartnere har et årlig partnerbidrag på mellom kr 50 000 og kr 350 000. 
Nettverkspartnere har et partnerbidrag på kr 10 000 
Generell partnere har et partnerbidrag ut i fra virksomhetens størrelse mellom kr 3 000 og kr 25 000. 
 
Partnerbidrag for kommunene i Vestfold 
  
Forumet ser på kommunene samlet som en hovedpartner, og har med utgangspunkt i et samlet 
partnerbidrag på kr 250 000 fordelt dette på kommunene.  Det er som i forrige avtaleperiode 
benyttet den såkalte 12k-modellen for fordeling, med en halvpart fordelt etter antall kommuner og 
en halvpart fordelt etter befolkningsmengde. 
 

 
Fordeling 2016      

12k-modell, befolkning 2015 

Horten 23 800 
Holmestrand 15 200 
Tønsberg 31 800 
Sandefjord 33 600 
Larvik 32 600 
Sande 14 400 
Hof 11 200 
Re 14 500 
Andebu 12 700 
Stokke 15 700 
Nøtterøy 21 000 
Tjøme 12 200 
Lardal 11 000 

Kommunepartnere i Vestfold 250 000 
 
Forumets styre kan foreta justering av partnerbidragene i avtaleperioden i tråd med 
konsumprisindeksen. 
 
Forumets strategi, visjon og oppgaver  
Notatet «Velkommen til Vestfold Klima og Energiforum fra 1. juli 2016» vedlegges til orientering. 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2017 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Søknad om midler til klimatiltak - Klimasats 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
51/2016 Arbeidsutvalget 09.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Nye Sandefjord kommune søker kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige støtteordningen 
«Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen.  

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas forbehold om 
at iverksetting er betinget av slik finansiering.  

 

 
Sammendrag 

Miljødirektoratet har invitert norske kommuner til å søke om støtte til tiltak som reduserer 
klimagassutslipp med en ny støtteordning kalt «klimasats». For Nye Sandefjord kommune er det 
vurdert 6 tiltak det kan søkes om midler til. Kostnaden ved tiltaket er anslått til kr. 2 290 000, det 
kan søkes om tilskudd på kr. 1 170 000. Kommunens andel av kostnaden er kr. 250 000 i 
lønnsmidler til egeninnsats, kommunens utgifter som det må budsjetteres for er kr. 870 000. Ved 
søknad om tilskudd må det tas forbehold om at en forutsetning for iverksetting av tiltakene er at det 
innarbeides tilstrekkelig med finansieringsmidler i Nye Sandefjord kommunes budsjett. Det 
anbefales å søke om tilskudd. 

Bakgrunn 

Miljødirektoratet har invitert norske kommuner til å søke om støtte til tiltak som reduserer 
klimagassutslipp med en ny støtteordning kalt «klimasats». Formålet med ordningen er å støtte 
klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for 
klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. 
Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. I 
2016 er det satt av 100 millioner kr. til ordningen. Tilskuddsmidlene skal være utløsende for tiltak, 
og det er forutsatt at kommunene må ha en egeninnsats. Søknadsfristen er 23. juni 2016.  

Mer om Klimasats og invitasjon til å søke finnes her: 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/ 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/


Saksfremstilling 

Med bakgrunn i den nyetablerte støtteordningen for klimatiltak i kommunene «klimasats», er det 
vurdert aktuelle tiltak som Nye Sandefjord kommune kan søke om midler til. 

Tiltak som det er vurdert at det kan søkes om midler til er: 

1. Utredningsmidler til Areal- og Transportanalyse.  

Som grunnlag for en Transportplan for Nye Sandefjord kommune vil det være hensiktsmessig å 
gjennomføre en areal- og transportanalyse som har til formål å analysere gjeldene situasjon for 
arealbruken og transportløsningene i Nye Sandefjord kommune og vurdere klimavennlige 
strategier og løsninger for fremtiden. Kostnaden for analysen er stipulert til kr. 400 000. Det kan 
søkes om kr. 200 000 i tilskudd. For å øke kompetansen i kommunen er det sentralt at 
administrasjonen deltar i forprosjektet, kr. 100 000 av kommunens andel av kostnaden er derfor 
lønnsmidler til egeninnsats.  

2. Semihurtigladestasjoner for el-bil  

I nåværende Sandefjord kommunes kommuneplan er det beskrevet at kommunen skal bidra til 
at et tilstrekkelig antall ladestasjoner etableres. Det planlegges etablering av totalt 6 
semihurtigladestasjoner på 22 kW (400V 3-fas 32A) i hver av Nye Sandefjord kommunes senter 
i Andebu, Stokke og Sandefjord sentrum. Anslått ladehastighet for en slik stasjon er 1,5 til 2,5 
timer for 50 % lading av batteriene. Tiltaket innebærer at det, i motsetning til «normal lading» 
som tar 10-12 timer, vil være mulig å lade elbilen på kortere tid. Det må tilrettelegges for at de 
fleste elbilene kan lade ved stasjonene. Kostnadene pr. stasjon ferdig etablert er anslått til kr. 
200 000, totalkostnaden for tiltaket er kr. 1 200 000.  Det kan søkes om kr. 600 000 i tilskudd. 
Det er forutsatt at semihurtigladestasjonene vil være offentlig tilgjengelige, ladestasjonene må 
eventuelt tilpasses kommunens parkeringsreglement.  

3. Etablering av IT-løsninger for video- og telefonmøter på møterom på kommunens 3 
sentraltjenestesteder i Stokke, Andebu og Sandefjord. 

Nye Sandefjord kommune vil ha administrasjonen spredt i de tre rådhusene som var før 
sammenslåingen. For å unngå unødvendig transport mellom rådhusene planlegges det IT-
løsninger på et møterom i hvert av rådhusene for video-og telefonmøter. Løsningene vil også 
benyttes til møter med andre eksterne aktører, både private og offentlige. En annen fordel med 
utstyr for video- og telefonmøter er at det er effektivt. Kostnaden til nødvendig utstyr er anslått til 
kr. 30 000 pr. møterom, totalkostnaden for tiltaket er kr. 90 000. Det kan søkes om kr. 45 000 i 
tilskudd.   

4. Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak, kartlegging av klimakuttpotensial. 

Det er behov for å lage en ny klima- og energiplan for Nye Sandefjord kommune. Som grunnlag 
for dette er det hensiktsmessig å kartlegge klimakuttpotensialet i kommunen. I forprosjektet må 
det kartlegges hvilke tiltak kommunen kan iverksette innenfor det handlingsrommet og 
virkemiddelapparatet som kommunen har og forventet klimagassreduksjon av tiltaket. Tidspunkt 
for når utslippsreduksjonen kan nås for de ulike tiltakene må beskrives. Kostnaden ved 
forprosjektet er anslått til kr. 250 000. Det kan søkes om kr. 150 000 i støtte. For å øke 
kompetansen i kommunen er det sentralt at administrasjonen deltar i forprosjektet, kr. 50 000 av 
kommunens andel av kostnaden er derfor lønnsmidler til egeninnsats.  

5. Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter i Nye Sandefjord kommune 

Virksomhetene i eksisterende Sandefjord kommune er miljøfyrtårnsertifisert i tråd med 



kommuneplanens bestemmelser. I Stokke kommune er det satt av kr. 90 000 til dette i perioden 
2016-18. Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter er et viktig miljøtiltak som bidrar til 
at miljøarbeidet gjennomsyrer hele organisasjonen og påvirker kommunen i alle 
sammenhenger. Anslått kostnad for miljøsertifisering av virksomheter i nåværende Andebu og 
Stokke kommuner er kr. 200 000, det kan derfor søkes om kr. 100 000. Resterende andel av 
kostnaden er lønnsmidler til egeninnsats, da en forutsetning for miljøfyrtårnsertifisering er 
deltakelse fra de som er ansatt i de ulike virksomhetene.    

6. Varmeplan for Sundland næringsområde 

Det er i klima- og energiplanen til Stokke kommune foreslått å utarbeide en varmeplan for 
næringsområdet på Sundland for å avklare/redegjøre for klimavennlige energiløsninger. 
Reguleringsplanen på Sundland er ca. 280 daa. Ca 25 % bygget ut, det er fortsatt mulighet for å 
etablere klimavennlige energiløsninger. Stipulerte kostnader for en varmeplan er kr. 150 000. 
Det kan søkes om tilskudd på kr. 75 000.  

 

Oppsummering av aktuelle tiltak: 

Tiltak Kostnad i 
kr. 

Tilskudd 
i kr. 

Kommunes 
utgift i kr. 

Kommunens 
egeninnsats 
lønnsmidler i 
kr. 

Areal / 
Transportanalyse 

400 000 200 000 100 000 100 000 

Semihurtigladestasjoner 1 200 000 600 000 600 000  
Møterom IT utstyr 90 000 45 000 45 000  
Klimakuttpotensial 250 000 150 000 50 000 50 000 
Miljøfyrtårnsertifisering 200 000 100 000  100 000 
Varmeplan for 
Sundland  

150 000 75 000 75 000  

SUM 2 290 000 1 170 
000 

870 000 250 000 

 

Under forutsetning av at det gis tilskudd til tiltakene kan de igangsettes i 2017. Forventet 
ferdigstillelse av tiltakene vil variere, noen kan gjennomføres i 2017, andre i 2018.  

Egeninnsatsen fra administrasjonen i nye Sandefjord kommune vil bli fordelt i organisasjonen. 
Hovedtyngden av arbeidsinnsatsen vil være innenfor kommunalområde Miljø og plan. 

 

Økonomiske konsekvenser 

En forutsetning for å få tildelt tilskudd er at kommunen har en egeninnsats. Totalkostnaden for 
tiltakene er kr. 2 290 000. Det kan søkes om et tilskudd på kr. 1 170 000. Kommunens egeninnsats 
i form av lønnsmidler er kr. 250 000. Kommunens utgifter er kr. 870 000.  

Kostnadene i forbindelse med tiltakene må innarbeides i kommunens budsjett for 2017 og evt. 
2018. I søknaden om tiltak må det tas forbehold om at en forutsetning for iverksetting av tiltakene 
er at det innarbeides tilstrekkelig med finansieringsmidler i Nye Sandefjord kommunes budsjett.  



Konklusjon 

Det anbefales at Nye Sandefjord kommune søker om midler fra den statlige støtteordningen 
«Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen. Det søkes om kr. 1 170 000 i tilskudd.  
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Torunn Årset/Ole Jakob Hansen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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