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01/16 Godkjenning av referat AU 24.11.15 

 

 Saksbehandler: Tina Skarheim 

 

Innstilling:  

Referatet godkjennes 

 

 

Vedlegg:  

Referat fra AU 24.november 2015 

 

Referat 
Arbeidsutvalget 24 11 15.pdf

 



02/16 Prioriteringer av aktiviteter fra Bli kjent-komiteen 

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

 

Innstilling:  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Saksfremstilling 

 

Sammendrag 

Fellesnemnda har opprettet ulike temakomiteer med definerte arbeidsområder. Temakomiteen 

«Bli kjent i den nye kommunen» skal gjennom ulike arrangement og aktiviteter: 

- Arbeide for at innbyggerne i de tre kommunene blir bedre kjent med den nye kommunen 

og hverandre 

- Se på hvordan vi sammen kan bidra og derigjennom skape en felles stolthet. 
 

Temakomiteen har oversendt materiale og anbefaling til prosjektleder, og saksfremstillingen 

er basert på dette.   

 

I hovedsak anbefaler Temakomiteen «Bli kjent i den nye kommunen» å prioritere midler til to 

hovedtiltak: 

a) Ulike tiltak og arrangement i regi av lag og foreninger 

b) Gjennomføring av en nyttårskonsert i egenregi 

 

Faktaopplysninger/bakgrunn for saken 

Temakomiteen «Bli kjent i den nye kommunen» er opprettet av Fellesnemnda og består av: 

- Erlend Larsen – leder og ordfører i Stokke  

- Audun Tjomsland – Sandefjord 

- Svein Magnus Sletvold – Andebu 

 

Fra administrasjonen har følgende bistått komiteen: 

- Siri Fristad Mathisen – kultur- og fritidssjef i Sandefjord 

- Beate Apall Olsen – virksomhetsleder kultur i Andebu 

- Bjarne Sætre – kultur- og fritidssjef i Stokke 

 

Målsettinger og arbeidsformer for komiteen  

Komiteen har hatt fokus på at arrangementene/tiltakene så langt som mulig skal: 

- Være såkalt lavterskeltilbud og tilrettelagt slik at så mange som mulig kan delta  

- Vise bredden og mangfoldet i de tre kommunene 

- Foregå på ulike steder i de tre kommunene og dermed bidra til at vi blir kjent i den nye 

kommunen 



- Bidra positivt til utvikling av en ny kommune som er full av aktive og kreative 

lokalmiljøer og tilbud. 

 

I sitt arbeid har komiteen også invitert representanter fra frivillige organisasjoner til 

idedugnad.  

 

 

Forslag til aktiviteter og tiltak 

 

a) Ulike tiltak og arrangement i regi av lag og foreninger 

Etter møtene med lag og foreninger er det utarbeidet en oppsummering av forslagene, 

herunder type tiltak/aktivitet, aktører/samarbeidsparter og kostnader (i den grad dette er 

kjent/estimert). 

 

 

Punktlisten her viser bredden i forslagene som har kommet opp: 

 

- Kunstprosjektet «Grenseløs»- En større gruppeutstilling, «kunstbuss» og foredrag.  

- Skiarrangement. Bruke eksisterende løypenett/lage nye løyper fra Sandefjord og Andebu til 

et felles arrangement i Storås (NM-stadion i Stokke). Ulike arrangement underveis i løyene 

- Fotoutstilling – vandreutstilling i de tre kommunene 

- Bli kjent med golf/åpen dag 

- Golf-turnering  

- Turorientering i de 3 kommunene – samordning/utveksling av O-kart 

- Lage «Grønne turer» 

- «SAS-kampen» - folkefest for hele familien 

- Utarbeide kommunekart/turkart for den nye kommunen 

- Konserter/teater i 2016 og 2017 

- Åpen dag ved skytebaner/-anlegg i den nye kommunen 

- Fotballcup i de tre kommunene for aldersbestemte klasser 

- Gjøre eksiterende registreringer tilgjengelig/kjent – Jfr historisk kart for Vesterøya 

- Ulike kulturhistoriske vandringer i Sandefjord, Andebu og Stokke 

- Invitere til å besøke og temakvelder 

- Info - markedsføring 

 

Temakomiteen har lagt til grunn at de enkelte foreninger og instanser som har kommet 

med innspillene også vil stå for gjennomføringene etter beste evne og innenfor de rammer 

som blir gitt dem. 
 
 

b) Nyttårskonsert 

Komiteen har også vurdert å arrangere en nyttårskonsert som en festmarkering av 

sammenslåingen. 

 

Premisser - forslag 

 Tidspunkt: 8.jan 2017 

 Arena (kapasitet 1 000 - 4 000 gjester). Aktuelle steder: OCC eller egnede 

idrettshaller. Valg av arena har betydning for utforming av arrangementet, f.eks 

bevertning. 



 Benytte profesjonell arrangørkompetanse, musikalsk ledelse og konferansier.  

 Presentere profesjonelle og profilerte aktører fra SAS-kommunene. 

 Målgruppe: Annonsert konsert med fastsatt billettpris (subsidiert pris). Vi skal her 

henvende oss til alle innbyggerne i den nye kommunen – en folkefest. 
 

Kostnader for en slik konsert vil blant annet påvirkes av 

 Artisthonorar 

 Lyd, lys og bildeteknikk 

 Bruk av arrangørkompetanse/innleie eventbyrå etc 

 Bruk av lokaler, inkl sceneløsninger 

 Billettinntekter 

 

Økonomiske konsekvenser 

Et svært foreløpig anslag for aktiviteter i regi av lag/foreninger tilsier utgifter (tilskudd fra 

prosjektet) på 1,5 mill kroner. 

 

For nyttårskonsert foreligger et antatt brutto kostnadsestimat på 1,5 mill. kr. 

Inntektsmuligheten ved en billettpris á kr 200 er 0,8 mill. kr. 

 

Samlet anslag for de ulike aktivitetene anslås til brutto 3 mill. kr.  

 

Juridisk grunnlag 

Ved planlegging og inngåelse av avtaler vil lovverket for offentlige anskaffelser komme 

til anvendelse.  

 

Barn- og unges interesser 

Komiteen har hatt fokus på barn og unge i sin vurdering av tiltakene/arrangementet. 

 

HMS/Folkehelse 

Ulike sider av folkehelsetilnærmingen vil være til stede i de ulike tiltak/arrangement. 

 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

Prosjektleder vurderer innspillene og forslagene fra Komiteen «Bli kjent i den nye 

kommunen» positive og dekkende for oppdraget som ble gitt av Fellesnemnda. 

 

Prosjektleder mener det er behov for tydeligere budsjett/oversikt over kostnadssiden før man 

konkluderer på hvilke tiltak som bør prioriteres. Dette gjelder både tiltak i regi av 

lag/foreninger og evt. konsert i egenregi.  

 

Prosjektleder anbefaler at det settes en øvre netto ramme på 2 mill. kr for gjennomføring av 

˝Bli kjent tiltak˝ og nyttårskonsert som grunnlag til å utarbeide en prioriteringsliste.  

Budsjettmessig må tiltakene for 2016 dekkes innenfor rammen til Fellesnemnda, mens tiltak i 

2017 innarbeides i budsjettet for nye Sandefjord. Finansieringen vil allikevel kunne være fra 

de midler som er tildelt til kommunesammenslåingen. 



 

Det bør også gjøres en vurdering omkring juridiske og økonomiske ansvarsforhold ved 

inngåelse av avtaler med lag og foreninger.  

 

Tiltakene som vurderes gjennomført vil være et ledd i opprettelsen av den nye kommunen vår. 

Prosjektleder har videre vurdert om det skal foretas noen form for markeringer/arrangementer 

i forhold til nedleggelse av de tre kommunene. Arbeidsutvalget bes å vurdere hvorvidt dette 

spørsmålet skal avklares i Fellesnemnda eller om dette er et internt anliggende for de tre 

kommunene.   

 

 

 

 

 



03/16 Saksliste til FN/PSU 19.januar 2016 

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

Innstilling:  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

Saksfremstilling 

 

For møter i PSU og Fellesnemnd 19.januar 2016 forbereder prosjektleder å legge frem disse 

sakene.  

 

 Agenda – møter 19.januar 2016  PSU FN 

 Godkjenning av referat 8.12.2015 x x 

 Orientering fra temakomiteene x x 

 Orientering, søknad om midler til infrastruktur  x 

 Orientering, arbeidet med planstrategi/kommuneplan* x x 

 Orientering, beredskapsarbeid x x 

 Status Vear x x 

 Orientering, mottatt tilskudd for formidling/erfaringsdeling 2 mill kr   x 

 Orientering, prosess/tilsetting daglig leder av Pensjonskasse x x 

 Avklaring av saksgang til PSU/FN x x 

 

 

 

* 

Orienteringen gis på bakgrunn av Anne Strømøy sin forespørsel i AU 24.11.2015.  

 

 

 

 



04/16 Søknad om midler til infrastruktur 

 

 Saksbehandler: Stein Rismyhr 

 

Innstilling:  

 

1. Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 

 

a) IKT- infrastruktur 

b) Fylkesveg 

c) Bredbånd og mobildekning 

d) Jernbane 

e) Gang- og sykkelstier 

 
 
2. Prosjektleder fremmer endelig forslag til søknad om midler til infrastruktur når kriteriene 

er gjort kjent fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

 

Saksfremstilling 

Høyre, FrP, KrF og Venstre ble i kommunalkomiteens budsjettbehandling for 2016 enige om 

å etablere en ny søknadsordning for veier og infrastrukturtiltak for kommuner som har eller 

skal slå seg sammen med andre kommuner. 

 

Ordningen forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som også 

utformer kriterier for tildeling av midler til infrastruktur i kommunene. 

 

Det avsettes 50 mill. kroner til formålet i 2016, samtidig som partiene ber regjeringen vurdere 

om bevilgningen skal økes ytterligere i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016. 

 

KMD skal presentere kriteriene for ordningen med tilskudd til infrastrukturtiltak for 

kommuner som slår seg sammen og tidsfrist for søknad på nyåret 2016. 

 

Saken fremmes til Arbeidsutvalget som grunnlag til forberedelse av søknadsprosess ved å 

synliggjøre aktuelle infrastrukturtiltak. På grunn av kort frist er det behov for videre 

avklaringer internt i de ulike fagmiljøene i administrasjonene. Endelig oversikt over tiltak 

fremmes for Arbeidsutvalget når kriteriene er fastsatt og i god tid før søknadsfrist. 

 

Prosjektleder vurderer tiltak innen fylkesveg, jernbane, gang- sykkelstier, bredbånd og 

mobildekning, samt ikt-infrastruktur som aktuelle søknadsområder. De områdene som 

beskrives i Forhandlingsutvalgets utredning er innarbeidet i tiltakene under. 

Fylkesveg: 

Ny fylkesveg 305 fra Fokserød i Sandefjord til Kodal i Andebu: strekningen har vært under 

planlegging i lang tid. Vegvesenets konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan var 



på høring og offentlig ettersyn 18. oktober – 15. desember 2010. Kommunedelplan for ny fv. 

305 Kodal–E18 ble vedtatt av Andebu kommunestyre 21. juni 2011 og av Sandefjord bystyre 

22. juni 2011. Ny vei fra Fokserød til Kodal var i 2010 beregnet å koste 296 millioner kroner.  

 

Vegvesenets anbefalte løsning, alternativ 3C/DF-II, ble vedtatt. Dette innebærer ny veg i og 

nær dagens trasé på strekningen Kodal–Gamlestua/Haughem, ny veg mellom Haughem og 

Fokserød, og tilknytning til E18 på Fokserød. Det er planlagt gang- og sykkelveg langs vegen 

på hele strekningen Kodal–Fokserød. 

 

Det er ikke avgjort når neste planfase, reguleringsplan, skal starte. Politiske prioriteringer i 

Vestfold fylkeskommune vil være førende for videre arbeid med prosjektet. Tiltaket var ikke 

blant de prioriterte tiltakene til Vestfold fylkeskommunes Handlingsprogram for 2014-2017. 

 

 

Fylkesveg 300 fra Borgeskogen til Andebu sentrum: Behov for oppgradering og utvikling av 

vegforbindelsen. 

 

 

Etablering av nye veier fra: Sandefjord via Torp Øst til Tassebekk og fra Tassebekk til Stokke 

sentrum. Stokke sentrum til Torp Øst. Ringvei rundt Stokke sentrum.  

 

 

Fylkesveg 303 gjennom Vear/Hogsnes-området: Tiltak for å løse trafikkutfordringene langs 

dagens fylkesveg 

 

 

Torp Øst: Etablering av nye tilførselsveier og annen nødvendig infrastruktur til og fra 

flyplassen. Herunder riksvegtilknytning og at ny adkomstveg fra E18 til Sandefjord Lufthavn 

Torp. 

 

Jernbane: 

Opprettholde Stokke som stoppested for jernbanen og å etablere stoppested på Torp Øst. 

 

Gang- og sykkelstier: 

I henhold til forhandlingsutvalgets utredning skal det utvikles prosjekter for flere 

sykkeltraseer, gang- og sykkelstier for å sikre trygge skoleveier, skape god folkehelse og samt 

satse på klima og miljø. Det antas å foreligge planer i de tre kommunene, men det foreligger 

ikke en samlet oversikt og dette vil bli forelagt Arbeidsutvalget dersom gang og sykkelveier 

skal prioriteres i søknaden om tilskudd. 
 

Bredbånd og mobildekning: 

Kvaliteten på bredbåndstilbud og mobildekning for innbyggerne varierer i de tre kommunene. 

Dersom det skal søkes om midler til utbygging må det utarbeides et dekningskart som 

grunnlag for prioritering av områder. 
 



IKT – infrastruktur: 

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det helt nødvendig å få opprettet en 

høyhastighets nettverksforbindelse mellom kommunenes datanettverk. Det er også nødvendig 

at disse datalinjene er av type «mørk fiber» som kommunene har full kontroll over fordi 

datatrafikken vil inneholde svært personsensitive informasjoner bl.a. fra systemer for 

barnevern, sykehjem og sosialklienter.  

 

Som vedlegg til saken (deles ut i møtet) følger et utkast fra IT-avdelingen i Sandefjord som 

viser løsninger og kostnader for etablering av nettverksforbindelser mellom de tre rådhusene. 

Grunnet juleferie hos leverandørene har det vært vanskelig å få tak i alle opplysninger. Dette 

gjelder bla. pkt. 6 etablering av redundant fiberforbindelse mellom Sandefjord rådhus og 

Andebu herredshus. Det vil derfor være nødvendig med en ytterligere gjennomgang av ulike 

detaljer og priser.   

 

Estimert kostnad er anslått til 4,8 mill. kr. ekskl. mva. Kostnaden til pkt. 6 etablering av 

redundant fiberforbindelse mellom Sandefjord rådhus og Andebu herredshus er ikke 

kostnadsberegnet.   

 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

Prosjektleder vurderer at tiltakene i søknaden må prioriteres i forhold til hva som best bidrar 

til gjennomføringen av kommunesammenslåingen.  

 

Den faktoren som på kort sikt vurderes som en viktig driftsmessig forutsetning er etablering 

av felles høyhastighets nettverksforbindelse mellom kommunenes datanettverk. Denne 

kostnaden vil kommunen måtte bære uavhengig av tildeling av tilskudd da det inngår i den 

nye kommunens ansvarsområde. De øvrige temaene er ikke innenfor kommunalt 

ansvarsområde, men viktige tiltak for samfunnsutviklingen i den nye kommunen. Når der 

gjelder prioritering av de ulike tiltak innen hvert av temaene så fremmes ingen anbefaling før 

kriteriene for søknad om tilskudd er blitt gjort kjent. Når det gjelder fylkesvegnettet vurderer 

prosjektleder at en trekant med gode veier mellom Andebu, Stokke og Sandefjord bør være et 

mål i en ny storkommune som vektlegges i søknaden om tilskudd. 

 

Prosjektleder vil fremme ny sak til Arbeidsutvalget om endelig søknad når kriteriene fra 

departementet foreligger.  

 

1. Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 

 

a) IKT- infrastruktur 

b) Fylkesveg 

c) Bredbånd og mobildekning 

d) Jernbane 

e) Gang- og sykkelstier 

 
2. Prosjektleder fremmer endelig forslag til søknad om midler til infrastruktur når kriteriene 

er gjort kjent fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

 



Vedlegg: 

Deles ut i møtet: Utkast til søknad om midler til etablering av IT infrastruktur (u.off) 

 

 

 



05/16 Status Vear 

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

Innstilling:  

 

 

 

Saksfremstilling 

 

Muntlig orientering i møtet  

 

Vedlegg:  

Brev fra KMD med vedtak om grensejustering. 

 

 

 

 

 

Grensejustering 
mellom Stokke og Tønsberg kommuner.pdf

 
 



06/16 Søknad om støtte til partiene  

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

Innstilling:  

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

 

Saksfremstilling 

 

En gruppe folkevalgte har sett på tilskudd til sammenslåing av kommunepartiene. Gruppen 

v/Arild Theimann skriver følgende: 

 

Tilskudd til politisk kulturbygging knyttet til kommunesammenslåingen av Sandefjord, 

Andebu og Stokke kommuner. 

 

Som ledd i kommunesammenslåingen er det viktig at de forskjellige kommunepartiene 

har gode prosesser for å bygge politisk kultur som ivaretar hele den nye kommunen. 

Denne kulturbyggingen og prosessen knyttet til sammenslåing av de forskjellige 

kommunepartiene medfører ekstra kostnader for kommunepartiene som den ordinære 

partistøtten ikke er tiltenkt å dekke.  

 

Fellesnemda gir hvert kommuneparti som utgjør kommunestyret i nye Sandefjord en 

grunnstøtte på kr 3000, samt en støtte på 1250 kr per kommunestyremedlem som 

utgjør kommunestyret i nye Sandefjord.  

 

Dette blir totalt ca. 95 000 kr.  

 
 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

Prosjektleder viser til budsjettet for prosjektperioden, og minner om at det er svært mange 

usikkerhetsmomenter og områder som ennå ikke er klarlagt mht kostnader og omfang.  

 

Etter prosjektleders syn er det særlig innenfor IKT-området at usikkerheten og kompleksiteten 

er stor, samtidig som dette er områder som er helt kritisk for tjenesteyting og 

publikumsservice. Prosjektleder vil anbefale at prosjektmidlene i størst mulig grad benyttes til 

tiltak som vedrører tjenester og innbyggere i nye Sandefjord.  

 

 

 

 



07/16 Mottatte tilskudd for erfaringsdeling, oversikt 

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

Innstilling:  

Saken tas til orientering 

 

 

Saksfremstilling 

 

Oversikt over mottatte midler og disponering av disse ettersendes mandag 4.januar 2016 eller 

legges frem i møtet. 

 

 

 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

 

 

 



08/16 Orientering fra prosjektleder 

 

 Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

 

Innstilling:  

Saken tas til orientering 

 

 

Saksfremstilling 

 

Muntlig orientering i møtet. 

 

 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 
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