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Godkjenning av møteprotokoll 08.12.2015 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen  

Møtedato: 08.12.2015 Tid: 09:40 – 13:50 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Leder Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Medlem Anne Strømøy H  

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V  

Medlem Arild Theimann AP  

Medlem Lozan Balisany AP  

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Nestleder Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård KRF  

Medlem Inga M. Krossøy KRF  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

 

 

Behandlede saker: 82/15 – 91/15  

 

 

 

 

 

Sandefjord, 08.12.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

Leder   
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84/15 MØTEPLAN FOR FELELSNEMNDA OG PSU 2016 
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86/15 AVTALER OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 
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90/15 ORIENTERING FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET 30. NOV 2015 

 

91/15 ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER 

 

EVENTUELT 
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82/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET DEN 17.11.2015 

 

 

Innstilling: 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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83/15 SKYGGEBUDSJETT 201 

 

 

Innstilling: 

Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Skyggebudsjett 2016 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Skyggebudsjett 2016 tas til orientering. 



   

 

 Side 5 av 14   

 

84/15 MØTEPLAN FOR FELELSNEMNDA OG PSU 2016 

 

 

Innstilling: 

 

Ingen innstilling. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Møteplan 2016: 

Arbeidsutvalg (AU) og 

Ansettelsesutvalg (ANS) 
Partssammensatt utvalg (PSU) og 

Fellesnemnd (FN) 

 05.01.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 19.01.16 PSU: 
FN: 

 

 01.02.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 Utgår PSU: 
FN: 

 

 29.02.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 15.03.16 PSU: 
FN: 

 

 11.04.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 26.04.16 PSU: 
FN: 

 

 09.05.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 24.05.16 PSU: 
FN: 

 

 30.05.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 14.06.16 PSU: 
FN: 

 

 08.08.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 23.08.16 PSU: 
FN: 

 

 05.09.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 20.09.16 PSU: 
FN: 

 

 26.09.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 11.10.16 PSU: 
FN: 

 

 

Møtested og klokkeslett vil fremkomme i møteinnkalling til det enkelte møte. 

Det ble votert over forslag fremmet av PSU. 

Forslag fremmet av PSU ble enstemmig vedtatt. 
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Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteplan 2016: 

Arbeidsutvalg (AU) og 

Ansettelsesutvalg (ANS) 
Partssammensatt utvalg (PSU) og 

Fellesnemnd (FN) 

 05.01.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 19.01.16 PSU: 
FN: 

 

 01.02.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 Utgår PSU: 
FN: 

 

 29.02.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 15.03.16 PSU: 
FN: 

 

 11.04.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 26.04.16 PSU: 
FN: 

 

 09.05.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 24.05.16 PSU: 
FN: 

 

 30.05.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 14.06.16 PSU: 
FN: 

 

 08.08.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 23.08.16 PSU: 
FN: 

 

 05.09.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 20.09.16 PSU: 
FN: 

 

 26.09.16 AU:  
ANS:  

8.30-10.00 
10.30-12.00 

 11.10.16 PSU: 
FN: 

 

 

Møtested og klokkeslett vil fremkomme i møteinnkalling til det enkelte møte. 
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85/15  STATUS VEAR 

 

 

Innstilling: 

Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 
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86/15 AVTALER OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 

 

 

Innstilling: 

Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Fellesnemnda stiller seg positiv til at det inngås vertskommuneavtaler som foreslått.  

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Fellesnemnda stiller seg positiv til at det inngås vertskommuneavtaler som foreslått.  
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87/15 AVTALE OM LEGEVAKT MED TØNSBERG KOMMUNE 

 

 

Innstilling: 

Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Fellesnemnda slutter seg til kommunestyrevedtakene i Andebu og Stokke kommuner 

om kjøp av totalt 2000 legevaktplasser i Tønsberg. Avtalens varighet vil være fra 

01.01.17 til 31.12.18. I tillegg skal Vears innbyggere gis legevakttilbud i Tønsberg.  

 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch, fremmet følgende forslag: 

 

Nytt pkt 2: 

At avtalen skal ha en midlertidighet og at den endelige avtalen godkjennes av 

fellesnemnda. 

 

 

Innstillingen med tilleggsforslag fremmet av Gleditsch ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Fellesnemnda slutter seg til kommunestyrevedtakene i Andebu og Stokke kommuner 

om kjøp av totalt 2000 legevaktplasser i Tønsberg. Avtalens varighet vil være fra 

01.01.17 til 31.12.18. I tillegg skal Vears innbyggere gis legevakttilbud i Tønsberg.  

 

2. At avtalen skal ha en midlertidighet og at den endelige avtalen godkjennes av 

fellesnemnda. 
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88/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 
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89/15 BUDSJETT FELLESNEMNDA 2016 

 

 

Innstilling: 

 

Budsjettet for Fellesnemnda i 2015 økes med kr 150.000 til kr. 14.190.000. Budsjettet for 

2016 økes med kr. 1.850.000 til 5.320.000. Samlet budsjett begge år utgjør kr. 

19.510.000. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Budsjettet for Fellesnemnda i 2015 økes med kr 150.000 til kr. 14.190.000. Budsjettet for 

2016 økes med kr. 1.850.000 til 5.320.000. Samlet budsjett begge år utgjør kr. 

19.510.000. 
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90/15 ORIENTERING FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET 30. NOV 2015 

 

 

Innstilling: 

 

Informasjon gitt i møtet tas til orientering 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjon gitt i møtet tas til orientering 
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91/15 ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER 

 

 

Innstilling: 

Informasjon gitt i møtet tas til orientering 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjon gitt i møtet tas til orientering 
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EVENTUELT: 

 

 Bjørn Ole Gleditsch: 

Gleditsch orienterte om mulige midler for utvikling av gang og sykkelveier i nye 

Sandefjord kommune. Prosjektleder følger opp saken. 

 

 Markering av inngang til ny kommune. Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslag om at 

ordførerne fra Stokke, Andebu og Sandefjord samt en fra opposisjonen, samles i en 

arbeidsgruppe som lager planer for dette. 

 

Erlend Larsen fremmet forslag om at det blir arbeidsutvalget som velges som 

arbeidsgruppens medlemmer.  

 

Hilde Hoff Håkonsen fremmet forslag om at arbeidsutvalget nedsetter denne 

arbeidsgruppen. 

 

Det ble enstemmig vedtatt at arbeidsutvalget nedsetter denne gruppen. 

 

 Grethe Østgård fremmet følgende forslag: 

Det gjøres omvalg av varamedlem for Stokke til ansettelsesutvalget og arbeidsutvalget, 

Roy Standal velges som vara til begge utvalgene. Grethe Østgård går varig ut som 

varamedlem i disse utvalgene.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Bjørn Ole Gleditsch orienterte om at nye regler for honorar og godtgjørelse skal 

gjelde fra første møte i ny konstituerende fellesnemnd. Nytt reglementl godkjennes i 

de 3 kommune- og bystyrer før det settes i kraft. 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Avklaring av saksgang PSU og FN 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
02/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

 

 
Saksutredning 
Inndelingsloven § 26 hjemler opprettelsen av fellesnemda (FN) og fellesnemdas oppgaver. 
Det er redegjort i Forhandlingsutvalgets utredning kap. 5 hvilke saker som skal besluttes 
eller behandles frem til nytt kommunestyre velges i oktober 2016. 
 
Partssammensatt utvalg (PSU) er et samarbeidsutvalg hvor medlemmer fra FN møter de 
ansattes representanter fra alle de tre kommunene. PSU skal i henhold til 
forhandlingsutvalgets utredning behandle saker som gjelder nye Sandefjord kommune 
som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal videre gi uttalelser i saker som vedrører 
overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 
 
Det kan trekkes en parallell mellom fellesnemda og et kommunestyre, og mellom 
partssammensatt utvalg og et administrasjonsutvalg. Dette for å klargjøre 
oppgavefordelingen. Partssammensatt utvalg er regulert i Hovedavtalen del B § 4.  
 
Sammenslåingsprosessen vil kreve en tett og nær samhandling med ansatte i de tre 
kommunene, og arbeidsgiver skal sikre medvirkning og informasjon i prosessene, der det 
er naturlig. Arbeidsmiljøloven gir føringer på hvilke områder både tillitsvalgte eller ansattes 
representanter og vernetjenesten skal medvirke. Det er et arbeidsgiveransvar å sikre at 
ansattes rettigheter blir ivaretatt. 
 
Som en forlengelse av ovennevnte, vil saker som forelegges PSU være av en mer 
operativ karakter enn det som skal behandles i FN. Det er naturlig at saker som skal 
oversendes til PSU til uttalelse og informasjon omhandler overordnet personalpolitikk eller 
arbeidsgiverpolitikk (herunder omstillingsdokument), overordnede personalstrategier, 
arbeidsreglement, overordnede personalpolitiske retningslinjer samt ulike plansaker som 
omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som eksempel på plan- og 



strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS.  
 
Det skal videre etableres samarbeidsarenaer mellom ansattes representanter og 
prosjektleder som sikrer at saker som skal drøftes gjennomføres etter Hovedavtalens §3. 
Prosjektleder har allerede initiert dette, og det er avtalt månedlige møter gjennom hele 
2016. 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/217 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering: Rekruttering av ny leder til Sandefjord kommunale 
pensjonskasse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
03/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
      
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 

Vedlegg: 
Stillingsanalyse 
Annonse/utlysningstekst 
 
Sammendrag 
Leder for Sandefjord kommunale pensjonskasse utlyses internt i dagens tre 
pensjonskasser. Planlagt fremdrift viser at tilsetting skal gjøres i løpet av januar 2016, og 
vedkommende vil fungere som prosjektleder til 31.12.16.   

Saksutredning 
I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord pr. 
1.1.2017 skal de tre kommunale pensjonskassene gjøre det samme, og dermed også 
ansette ny leder. 

Nye Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) er et selvstendig foretak som 
administrerer og forvalter pensjonsordningen for Sandefjord kommune samt tre andre 
foretak med tilknytning til kommunen. SkP vil få seks ansatte, og forvalte over 3 milliarder 
kroner ved inngangen til 2017. Pensjonskassen har totalt 14.090 medlemmer, herav 2.158 
pensjonister. 

I prosjektperioden (1.1. – 31.12.2016) skal leder sikre god gjennomføring av 
sammenslåingsprosessen av de tre pensjonskassene, i tett samarbeid med styrelederne 
av de nåværende pensjonskassene (Viggo Holmen, Jahn M. Jahnsen og Erlig F.Sørhaug).  

Det er utarbeidet stillingsanalyse for stillingen (vedlegg 1). 

Styrelederne for henholdsvis Stokke, Andebu og Sandefjord kommunale pensjonskasse 



utgjør, sammen med hovedtillitsvalgte Roar Gunnufsen, ansettelsesgruppen. 

Det er bestemt at lederstillingen kunngjøres internt i de tre pensjonskassene og at kun 
ansatte der vil ha anledning til å søke (vedlegg 2). 

Rekrutteringsfirmaet Headvisor er engasjert for å forestå prosessen. 

Plan for rekruttering: 
Uke 47 – 48                  Intern utlysning 

1. desember                 Søknadsfrist 
Primo desember          Samtaler med kandidatene 

Medio desember          Innhenting av referanser 
Ultimo desember         Innstilling til ansettelsesgruppen 

Januar 2016                 Tilsetting som leder fra 1.1.2017 

                            Fungering som prosjektleder fra avtaleinngåelse til 31.12.16. 
 

 

 



Stillingsanalyse 
Leder i Sandefjord kommunale Pensjonskasse 
 
Bakgrunn: 
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) vil fra 1.1.2017 være et selvstendig foretak, 
etter en sammenslåing mellom Andebu kommunale pensjonskasse, Stokke kommunale 
pensjonskasse og Sandefjord kommunale pensjonskasse. SkP administrerer og forvalter 
pensjonsordningen for Sandefjord kommune samt fire andre foretak( Stokke Kirkelige 
Fellesråd, Sandefjord distriktsrevison, Sandefjord Bredbånd KF og Sandefjord kommunale 
Pensjonskasse)  med tilknytning til kommunen.  
 
SkP har 6 ansatte, og forvalter om lag 3 milliarder kroner ved inngangen til 2015. 
Pensjonskassen har totalt 14.090 medlemmer, herav 2.158 pensjonister. (tall oppdateres pr. 
Q3 – 2015) 
 
Den som ansettes er å regne som daglig leder for sin nåværende pensjonskasse, i tillegg til å 
fungere som prosjektleder for den nye pensjonskassen, frem til 31.12.16. 
 
Ansvars – og arbeidsoppgaver: 

• Daglig drift og ledelse av pensjonskassen, herunder rapportering til pensjonskassens 
styre 

• Kapitalforvaltning 
• Pensjonsberegning 
• Utlån til medlemmer 
• Medlemsservice 
• Økonomistyring og drift i henholdt til vedtekter, lover, forskrifter og styrevedtak. 

 
Faglige kvalifikasjoner: 

• Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå 
• Erfaring fra kapitalforvaltning 
• Kompetanse på offentlig tjenestepensjon og beregningsgrunnlag for dette 
• Kunnskap om Pensjonsreformen 
• God generell IKT kompetanse  
• Forståelse for tall, systemer og regelverk 
• Saksbehandlererfaring 

 
Personlige egenskaper: 

• Ansvarlig 
• Nøyaktig 
• Systematisk 
• Organisasjonsforståelse 
• Stødig og stabil 

 
I prosjektperioden: 
Sikre god gjennomføring av sammenslåingsprosessen av de tre pensjonskassene, i tett 
samarbeid med styrelederne av de nåværende pensjonskassene. 



O S L O    |    B E R G E N    |    T R O N D H E I M

100% stillingLeder for Sandefjord kommunale Pensjonskasse
I prosjektperioden skal leder sikre god gjennomføring av sammenslåingsprosessen av de tre pensjonskassene, i tett samarbeid med styrelederne av de nåværende pensjonskassene.

Ansvars – og  arbeidsoppgaver:
• Daglig drift av pensjonskassen, herunder rapportering til pensjonskassens styre.
• Kapitalforvaltning
• Pensjonsberegning
• Utlån til medlemmer
• Medlemsservice
• Økonomistyring og drift i henholdt til vedtekter, lover, forskrifter og styrevedtak

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
• Relevant utdanning på høyskolenivå eller høyere (som siviløkonom, master)
• Erfaring fra kapitalforvaltning
• Kompetanse på offentlig tjenestepensjon og beregningsgrunnlag for dette
• Kunnskap om Pensjonsreformen
• God generell IKT kompetanse
• Forståelse for tall, systemer og regelverk - nøyaktig og systematisk
• Saksbehandlererfaring
• Personlig egnethet vektlegges

Stillingen er plassert i lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Sandefjord kommunale pensjonskasse trekkes med 2%. Prøvetid er 6 måneder.

Spørsmål, søknad og søknadsfrist:
Styreleder i Sandefjord kommunale pensjonskasse, Erling F. Sørhaug, tlf. 975 62 777 eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker 
hos Headvisor, tlf. 91729682. Søknad og CV sendes innen 1. desember til per.hjertaker@headvisor.com

Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) skal 1.1.2017 slåes sammen av Andebu kommunale pensjonskasse, Stokke kommunale pensjonskasse og Sandefjord kommunale pensjonskasse. 
Den nye pensjonskassen for Sandefjord kommune er et selvstendig foretak som administrerer og forvalter pensjonsordningen for Sandefjord kommune samt tre andre foretak med tilknytning til 
kommunen. SkP vil få seks ansatte, og forvalte over tre milliarder kroner. Pensjonskassen har totalt 14.090 medlemmer, herav 2.158 pensjonister. Den som ansettes som daglig leder i den nye 
pensjonskassen må påregne å være daglig leder for sin nåværende pensjonskasse, i tillegg til å fungere som prosjektleder for den nye pensjonskassen, frem til 31.12.2016.



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/214 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering: Søknad om støtte til infrastruktur 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
05/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 
Unntatt offentlighet: Søknad om midler til etablering av 
infrastruktur 

 
Dokumenter i saksmappen: 
Vedlegget deles ut i møtet 
 
Sammendrag: 
Ved Stortingets budsjettbehandling ble det enighet om å etablere en ny søknadsordning for 
tilskudd til infrastruktur for kommuner som skal slå seg sammen. 

Saken har vært til behandling i Arbeidsutvalget, og når kriterier for tildeling er bekjentgjort vil 
Prosjektleder igjen legge saken frem for Arbeidsutvalget før søknad sendes til departementet.  

Arbeidsutvalget gjorde slikt vedtak om prioritering av tema for søknaden: 

1. Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 
a. IKT- infrastruktur 
b. Bredbånd og mobildekning 
c. Fylkesveg 
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 

3. På et senere tidspunkt legger prosjektleder frem særskilt sak om oppfølgingen av 



infrastruktur i hht forhandlingsutvalgets utredning.  

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 har vært fremmet for Arbeidsutvalget som grunnlag til forberedelse av 
søknadsprosess. 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 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. 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/216 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering: Oversikt over mottatte tilskudd for erfaringsdeling 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
06/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

 
Saksutredning 
Når kommuner fatter vedtak om kommunesammenslåing stilles det fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet økonomisk støtte for dekning av engangskostnader i reformperioden 
og til reformstøtte i reformperioden.  For nye Sandefjord utgjør dette hhv 40 og 30 mill.kr., samlet 
70 mill. kr. I henhold til vedtak i Fellesnemnda er 19,51 mill. kr. disponert i budsjett for 2015 og 
2016.  I tillegg kommer godtgjørelser til medlemmene i Fellesnemnda med underutvalg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etter at vedtaket om kommunesammenslåing ble fattet har de tre SAS kommunene i 
tillegg mottatt i følgende tilskudd: 
 

 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 
Prosjektleder mener det er viktig at muligheter til å søke om tilskudd til prosjekter som 
uansett skal gjennomføres ved etablering av den nye kommunen blir utnyttet.  
Rapporteringsplikt som foreligger, vil bli foretatt som forutsatt. Når det gjelder 
prosjektmidler til støtte til erfaringsformidling vil det det bli søkt om at eventuelle 
ubenyttede midler blir beholdt, da vi påregne forespørsler om erfaringsformidling i 2016. 

De deltagende kommunene som omfattes av «tilskudd til kartlegging og utviklingsarbeid 
om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er i dialog med fylkeskommunen 
ifht innhold og prosjektpremisser.  Prosjektleder vil gjøre nødvendige avklaringer, og om 
nødvendig legge fram forslag til sak for Arbeidsutvalget. Forhåpentligvis vil prosjektet være 
på plass tidlig i 2016. 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/215 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Støtte til de politiske partiene 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
07/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Hvert parti får et tilskudd på 10 000 kroner. 

 

 
Sammendrag: 
En gruppe folkevalgte har sett på tilskudd til kommunepartiene i fbm sammenslåing. Gruppen 
peker på viktighet av gode prosesser for å bygge felles kultur, og at dette kan medføre ekstra 
kostnader. 
 
Saksutredning: 
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 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/220 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Høring - Nytt inntektssystem for kommunene 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
08/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
 Prosjektleder anbefaler at Fellesnemnda avgir følgende høringsuttalelse:  

1. Nye Sandefjord kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes 
økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan 
få tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets 
tjenesteområde 

2. Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40 % av kommunesektorens samlede 
inntekter. 

3. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 60 %, 
økes. 

4. Kommunenes folkevalgte prioriterer å legge til rette for næringsutvikling og vekst fordi dette 
har stor betydning for velferden til innbyggerne.  

Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man har 
forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og 
kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling. 

5. Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på den alternative modellen uten bruk av 
utdanningsnivå som kriterium. 

6. Rammen for skjønnstilskudd reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av 
kostnadsnøkkelen i tillegg til å delfinansiere uforutsette hendelser. Frigjorte skjønnsmidler 
legges til innbyggertilskuddet. 

7. Regjeringen og Stortinget bes om å konkretisere hvor mye bedre tjenestetilbud aktuelle 
kommuner skal ha mulighet til å gi innbyggerne sine gjennom regionalpolitiske tilskudd. 
Regjeringen anmodes om å vurdere en modell for tildeling av regionalpolitiske tilskudd som  

a. tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige utgiftsbehovet i grønt hefte 
b. tilleggskompenserer med målsatt høyere tjenestetilbud 
c. tar hensyn til utgiftslettelser som ulik arbeidsgiveravgift gir kommunen 
d. graderes etter nivået på distriktsindeksen 

8. Nye Sandefjord kommune 
a. slutter seg til innføring av et strukturkriterium  
b. har ikke faglig belegg til å anbefale en konkret gjennomsnittlig reiseavstand 

 

 
 



Saksutredning 
Som supplement til saksutredningen legges det opp til en kort muntlig orientering i møtet. 

Bakgrunn 
 
Regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i mai 
2015 – kommuneproposisjonen for 2016. Forslaget ble publisert medio desember 2015, 
og høringsfristen er 1. mars 2016. 

Målsettingen med inntektssystemet 
 
Kommunene har ansvaret å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er 
avgjørende for innbyggernes livskvalitet. Dette omfatter bl.a. barnehagetjenester, 
skolefritidsordning, grunnskoleundervisning, voksenopplæring, pleie- og omsorgstjenester, 
helsetjenester og tjenester for å gi innbyggere sosial trygghet. Det dreier seg ikke om 
luksustjenester, men velferdstjenester som det er knyttet sterke nasjonale føringer til.  

Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter 
og rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette 
utgjør skatteinntektene om lag 40 %-poeng. 

Alderssammensetningen blant innbyggerne er avgjørende for etterspørselen etter 
velferdstjenestene. En kommune med mange barn og unge har stor etterspørsel etter 
barnehageplasser og grunnskoleundervisning. En kommune med mange eldre har stor 
etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. I tillegg er det forskjeller i kommunenes 
skattegrunnlag. Størrelsen på de frie inntektene er helt avgjørende for det velferdstilbudet 
den enkelte kommune kan tilby innbyggerne sine. Målet med inntektssystemet er å utjevne 
forskjellene slik at alle kommuner skal settes i stand til å tilby likeverdige velferdstjenester 
til innbyggerne. 

I høringsnotatet understreker Regjeringen at «den overordnede målsettingen med 
inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger, slik at forholdene 
legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne i hele landet». 

Forskjeller i økonomiske rammebetingelser 

Det er godt dokumentert gjennom årlige analyser at det er en klar sammenheng mellom 
kommunenes produksjon av velferdstjenester og kommunenes økonomiske 
rammebetingelser. Kommuner med høy korrigert inntekt (korrigert for variasjoner i 
utgiftsbehov) har høyere tjenesteproduksjon enn kommuner med lav korrigert inntekt. 
Blant de sentrale velferdstjenestene er det størst sammenheng mellom tjenesteproduksjon 
og inntekt innenfor primærhelsetjenester og pleie- og omsorgstjenester. Dette er 
tjenesteområder som har høy prioritet i kommunene og på Stortinget, men der 
inntektsforskjeller resulterer i at innbyggerne i landet blir forskjellsbehandlet.  

Figur 1 nedenfor viser hva utvalgte kommuner har igjen å disponere av frie inntekter etter 
at utgiftsbehovet slik dette blir beregnet gjennom kostnadsnøklene i inntektssystemet, er 
trukket fra.  Figuren bygger på data fra beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S 
(2014-2015) – (grønt hefte) inntektssystemet for 2015. Søylene representerer ikke et 
overskudd i kommunene, men det man har igjen til å finansiere tjenesteområder utenfor 
inntektssystemets tjenesteområde, bl.a. tekniske tjenester som veivedlikehold og 
brannvesen, kulturtilbud som tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet, utgifter til å betjene 



renter og avdrag på lån, til å gjennomføre investeringer m.v. Dette er utgifter kommunene 
ikke kan komme utenom. Kommuner som har lavt nivå på søylene i figuren nedenfor kan 
derfor ikke gi innbyggerne sine tilbud på de nasjonale  velferdstjenestene som 
utgiftsbehovet tilsier. Dette er årsaken til at innbyggerne ikke får tilbud om likeverdige 
velferdstjenester uavhengig av hvor man bor. Mens Stavanger, Asker, Bærum og Oslo har 
høyt inntektsnivå p.g.a. høye skatteinntekter, skyldes høye inntekter blant kommunene i 
Nord-Norge at disse kommunene mottar regionalpolitiske tilskudd.  

For å synliggjøre forskjellene ville f.eks. Bærum kommune hatt 736 mill. kr i lavere 
inntekter dersom Bærum kommune hadde hatt inntektsnivået til (dagens) Sandefjord 
kommune, når det er korrigert for forskjell i utgiftsbehovet i kommunene. Kostra-data fra 
2014 viser at Bærum kommune bruker halvparten av den relative merinntekten 
sammenliknet med Sandefjord kommune til pleie- og omsorgstjenester. Det er åpenbart at 
innbyggerne i Bærum og Sandefjord ikke kan få tilbud om likeverdige nasjonale 
velferdstjenester. Selv om Sandefjord kommune har lave frie inntekter, finnes det 
kommuner som har enda lavere inntekter enn Sandefjord. Målsettingen til skiftende 
regjeringer om et likeverdig velferdstilbud til alle innbyggerne er m.a.o. langt fra oppfylt. 

Figur 1 

 

Den samlede økonomiske rammen, endring i inntektssammensetning og 
omfordelinger 

Kommunesektorens inntekter fastsettes som en totalramme i kommuneopplegget i 
statsbudsjettet. Dette betyr at en økning av skatteandelen som i dag er 40 %, vil føre til en 
tilsvarende reduksjon i andelen som rammetilskudd. På samme måte vil en reduksjon av 



skatteandelen til under 40 % føre til tilsvarende økt andel som rammetilskudd.  

Mens rammetilskuddet i utgangspunktet blir fordelt med et likt beløp pr. innbygger, varierer 
skattegrunnlaget mye fra kommune til kommune. En økning i skatteandelen vil derfor føre 
til en omfordeling fra kommuner som i dag har lave skatteinntekter til kommuner som i dag 
har høye skatteinntekter. M.a.o. får kommuner med høye skatteinntekter økt 
inntektsrammen sin, mens kommuner med lave inntekter får redusert inntektsrammen. 
Inntektsforskjellene blir større. Forskjellene i velferdstilbudet vil øke, og oppfyllingen av 
målsettingen om at innbyggerne i hele landet skal få tilbud om likeverdige velferdstjenester 
vil bli enda mindre enn i dag. En lavere utjevningsgrad av skatteinntektene vil virke på 
samme måte som en økning i skatteandelen. 

Dersom man skal oppnå målsettingen om at innbyggerne i hele landet skal få tilbud om 
likeverdige velferdstjenester, må Regjeringen og Stortinget fastsette en lavere skatteandel 
og eller øke utjevningsgraden av skatteinntektene. 

Kostnadsnøklene - utgiftsbehovet 

Kostnadene med å tilby innbyggerne likeverdige velferdstjenester varierer fra kommune til 
kommune. Alderssammensetningen av innbyggermassen, geografi og kommunestørrelse 
har betydning for kostnadene. Faglige gjennomganger med omfattende analyser, f.eks. av 
Rattsøutvalget i 1996, har resultert i kostnadsnøkler som gir uttrykk for kostnadsforskjeller 
ved å gi et likeverdig velferdstilbud i Kommune-Norge. Kostnadsnøklene skal inneholde 
variabler som har forklaringskraft for variasjoner i etterspørselen. Det er et grunnleggende 
prinsipp at kommunene skal få kompensasjon for ufrivillige etterspørsels- og 
kostnadsforhold i tilknytning til de nasjonale velferdstjenestene som kommunene har 
ansvar for. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utført analyser med oppdatert 
datagrunnlag. Rådmannen forutsetter at analysene er gjennomført på faglig basis og at 
gjennomgangen er fri for politiske føringer.  

I 2004 ble urbanitetskriteriet (innbyggertallet opphøyd i 1,2) lagt inn i delkostnadsnøkkelen 
for sosialhjelp. Kriteriet var ment å fange opp forhold knyttet til rus og psykiatri. 
Rådmannen var svært kritisk til innføringen av dette kriteriet. Fordi urbanitetskriteriet ikke 
er knyttet til underliggende forhold som påvirker kommunenes utgifter til sosialhjelp, 
foreslår Regjeringen at kriteriet erstattes av «aleneboende 30-66 år». Rådmannen 
oppfatter at det nye kriteriet er mer treffsikkert til å fange opp variasjoner i utgifter til 
sosialhjelp – en målsetting med kostnadsnøkkelen. 

I tillegg til dagens delkostnadsnøkkel for barnehage lanseres en alternativ 
delkostnadsnøkkel. Forskjellen mellom alternativene er bl.a. knyttet til om innbyggernes 
utdanningsnivå skal være et kriterium. Selv om dagens delkostnadsnøkkel har noe større 
forklaringskraft enn den alternative delkostnadsnøkkelen, anbefaler rådmannen at man 
benytter den alternative delkostnadsnøkkelen uten innbyggernes utdanningsnivå som 
kriterium fordi innføring av maksimalpris, gratis kjernetid og andre tiltak antas å redusere 
betydningen av innbyggernes utdanningsnivå. Det er viktig at kostnadsnøkkelen har 
legitimitet. Rådmannen tror at den alternative delkostnadsnøkkelen vil ha større legitimitet 
blant kommunene enn dagens delkostnadsnøkkel 

 



Skatteelementer, skatteandel og inntektsutjevning 

I tillegg til at innbyggerne over hele landet forventer å bli likebehandlet når det gjelder å få 
tilbud på nasjonale velferdstjenester når behovene kommer, har det stor betydning at 
tjenestetilbudet er mest mulig stabilt regnet pr. innbygger over tid.  

Det kommunale velferdstilbudet er arbeidsintensivt. Lønnsutgiftene utgjør over 60 % av 
kommunenes driftsutgifter. Stabilitet i velferdstilbudet krever at finansieringskilden utvikler 
seg i takt med kostnadsdriveren, dvs. med endringen i lønnsutgiftene. Skatt på 
lønnsinntekter gir kompensasjon for den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for alle grupper 
og synes å ha gode egenskaper for å støtte opp under et stabilt tilbud. 

Skatteandelen vil påvirke den «automatiske» kompensasjonen som kommunene får for 
lønnsøkning ved å levere nasjonale velferdstjenester. Fordi skattegrunnlaget er forskjellig 
og den samlede inntektsrammen til kommunesektoren er fast, vil en økning i 
skatteandelen føre til omfordelinger fra kommuner med lave skatteinntekter til kommuner 
som har høye skatteinntekter. M.a.o. fører dette til større forskjeller i velferdstilbudet til 
landets innbyggere.  

For å sikre økt stabilitet i velferdstilbud samtidig som man vil sikre målsettingen om et 
likeverdig velferdstilbud til alle innbyggerne, kan man tilføre all skatt til staten og deretter 
fordele kommuneskatten likt til kommunene regnet pr. innbygger. Dette vil øke inntektene i 
kommuner som i dag har lave skatteinntekter, mens kommuner som i dag har høye 
skatteinntekter vil få lavere inntekter. Målsettingen om likeverdighet i velferdstilbudet kan 
også oppnås gjennom å øke utjevningen av skatteinntektene. 

Selv om Regjeringen signaliserte en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, valgte 
Regjeringen å legge opp til en tidligere beslutning om å tilbakeføre en andel av 
selskapsskatten som kommunal inntekt. Selskapsskatt har blitt tilført kommunene etter 
ulike modeller. Selskapsskatt ble fjernet som finansieringskilde for kommunenes 
velferdstjenester fordi man fant svakheter med tidligere modeller. Denne gang er 
fordelingen av selskapsskatten knyttet til veksten i lønssum i privat sektor. Ulik 
konjunkturutvikling i landet kan føre til at en kommunes andel av selskapsskatten svinger 
fra det ene året til det andre, noe som er uheldig dersom man skal legge til rette for et 
stabilt velferdstilbudet. I realiteten blir fordelingen basert på endringen i lønnssummen det 
første året i en 3-årsperiode med det siste året i neste løpende 3-årsperiode. Mellomårene 
finnes i begge 3-årsperiodene. Det blir ofte argumentert med at kommunene skal få 
sterkere insentiv til å legge til rette for næringsutvikling gjennom å få en andel av 
selskapsskatten. Rådmannen kjenner ikke til noen forskningsbasert dokumentasjon for at 
det finnes en slik sammenheng mellom selskapsskatt og tilrettelegging for 
næringsetablering. Arbeidsplasser nær bosted har stor betydning for velferdssituasjonen til 
innbyggerne, og rådmannen har ikke truffet noen lokalpolitikere som ikke har prioritert å 
tilrettelegge for et variert tilbud av arbeidsplasser i egen kommune. 

Figur 2 nedenfor viser omfordeling av inntektene dersom inntektsutjevningen reduseres 
med 10 %-poeng, dvs. at kommunene beholder mer av sine egne skatteinntekter, samtidig 
som tilleggskompensasjonen for skatteinntekter opp til 90 % av landsgjennomsnittet 
videreføres med 35 %. 

 



Figur 2 (skalaen avviker fra figur 1 for å gi et bedre bilde av omfordelingen) 

 

Figur 2 viser at kommuner med høye skatteinntekter får økt sine inntekter, mens 
kommuner som har lave skatteinntekter får redusert sine inntekter. Status etter 
omfordelingen vises i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 3 (samme skala som figur 1) 

 

Den relative forskjellen mellom Bærum kommune og dagens Sandefjord kommune øker 
fra 736 mill. kr til 937 mill. kr dersom inntektsutjevningen reduseres med 10 %-poeng fra 
60 % til 50 %. M.a.o. vil dette øke forskjellsbehandlingen av innbyggerne i landet. 

Figur 4 nedenfor viser omfordeling av inntektene dersom inntektsutjevningen økes med 10 
%-poeng, dvs. at kommunene beholder mindre av sine egne skatteinntekter, samtidig som 
tilleggskompensasjonen for skatteinntekter opp til 90 % av landsgjennomsnittet reduseres 
til 25 % (ellers vil kommunene få mer enn full utjevning av skatteinntekter under 90 % av 
landsgjennomsnittet). 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 4 (skalaen avviker fra figur 1 for å gi et bedre bilde av omfordelingen) 

 

Figur 4 viser at kommuner med høye skatteinntekter får redusert sine inntekter, mens 
kommuner som har lave skatteinntekter får økt sine inntekter. Status etter omfordelingen 
vises i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 5 (Samme skala som figur 1) 

 

Kommuner som i dag har høye inntekter vil fortsatt ha høye inntekter. Den relative 
forskjellen mellom Bærum kommune og Sandefjord kommune på 736 mill. kr reduseres 
gjennom dette til 535 mill. kr. M.a.o. vil dette redusere forskjellsbehandlingen av 
innbyggerne i landet. 

Dersom Regjeringen og Stortinget øker skatteutjevningen, beveger man inntektssystemet i 
retning av et mer likeverdig velferdstilbud til alle innbyggerne i landet.  

Det er store forskjeller i kommunenes skatteinntekter. 15 % av kommunene har 
skatteinntekter som ligger over landsgjennomsnittet, mens skatteinntektene ligger under 
landsgjennomsnittet i 85 % av kommunene. 63 % av innbyggerne bor i kommuner som har 
lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. En omfattende 
kommunesammenslåingsprosess endrer ikke dette bildet. Basert på Nivi Analyses forslag 
der dagens 428 kommuner sammenslås til 104 kommuner (etter at også Sandefjord 
kommune har slått seg sammen med andre) vil 16 % av regionkommunene ha 
skatteinntekter som ligger over landsgjennomsnittet, mens skatteinntektene ligger under 
landsgjennomsnittet i 84 % av kommunene. Fortsatt vil 63 % av innbyggerne bo i 
kommuner som har lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig 
skatteinntekt i de to kommunegruppene vil også være det samme før og etter 
sammenslåingsprosessen. Se figur 6. 

 



Figur 6 

 

Figur 7 synliggjør konsekvensene av å la kommuner beholde mer av sine egne 
skatteinntekter dersom Regjeringen reduserer inntektsutjevning i den symmetriske delen 
av inntektsutjevningen med h.h.v. 5 %-poeng til 55 % og 10 %-poeng til 50 % for 
regionkommuner. Regionkommuner som har lavere skatteinntekter enn 
landsgjennomsnittet vil få lavere inntekter, mens regionkommuner som har høyere 
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet vil få økte inntekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 7 

 

Regjeringen og Stortingsrepresentantene har som hovedoppgave å tenke på landet  
som helhet. Beslutning om modell for tilførsel av inntekter, skatteandel og skatteutjevning 
må ta utgangspunkt i hvor stor grad Regjeringen og Stortinget vil likebehandle 
innbyggerne i Norge. 

Regionalpolitiske tilskudd 

De regionalpolitiske tilskuddene som består av Nord-Norge- og Namdalstilskudd, 
distriktstilskudd Sør-Norge, småkommunetilskudd, storbytilskudd og veksttilskudd utgjør 
om lag 3,9 mrd. kr. Dette betyr at tilskuddene finansieres med om lag 750 kr pr. innbygger 
i landet. En kommune på nåværende Sandefjords størrelse bidrar med om lag 34 mill. kr til 
finansieringen av de regionalpolitiske tilskuddene. De regionalpolitiske tilskuddene har 
vært begrunnet med at de skal være et virkemiddel for å nå regional- og distriktspolitiske 
målsettinger, blant annet for å opprettholde bosettingsmønsteret og bevare levedyktige 
lokalsamfunn. Fordelingen av regionalpolitiske tilskudd i 2015 er vist i figur 8. 

 

 

 

 



Figur 8 

 

Veksttilskuddet er begrunnet med at kommuner med en høy befolkningsvekst kan ha 
problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en raskt voksende befolkning. Storbytilskuddet 
er begrunnet med at de største «bykommunene» har særlige utfordringer som ikke blir 
fanget godt nok opp i kostnadsnøkkelen. Småkommunetilskuddet har ingen klar 
distriktspolitisk forankring, men skal gi kommuner med innbyggere under 3200 innbyggere 
forutsatt at skatteinntekten er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet, mulighet til å gi et 
bedre tjenestetilbud enn øvrige kommuner. Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta 
kommuner i Sør-Norge som har en svak samfunnsmessig utvikling. Nord-Norgetilskuddet 
er en viderføring av skatteutjamningsordningen man hadde før inntektssystemet ble innført 
i 1986. Kommunene i Nord-Norge oppnår gjennom dette et høyere inntektsnivå enn 
kommuner i resten av landet. Den historiske begrunnelsen for et høyere inntektsnivå var at 
kommuner i Nord-Norge trengte høyere inntekter p.g.a. lavt utbyggingsnivå etter andre 
verdenskrig og at kommuner i Nord-Norge har merkostnader knyttet til klimatiske og 
strukturelle forhold. Rådmannen vil bemerke at det er 71 år siden andre verdenskrig. I 
2009 ble Nord-Norgetilskuddet utvidet til også å omfatte Namdalen i Nord-Trøndelag.  

Regjeringen foreslår å samle Nord-Norge og Namdalstilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge 
og småkommunetilskuddet i 2 tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. 
Hovedtrekkene i dagens Nord-Norge- og Namdalstilskudd og distriktstilskudd Sør-Norge 
videreføres i de nye tilskuddene. Det foreslås endringer i innretningen på 
småkommunetilskuddet slik at tilskuddet i større grad knyttes opp til distriktspolitikken 
gjennom distriktsindeksen. Regjeringen vil i tillegg vurdere en alternativ modell der 
småkommunetilskuddet graderes ut fra kommunenes verdi på strukturkriteriet, dvs. å gjøre 
småkommunetilskuddet mer nøytralt i forhold til kommunesammenslåing. Regjeringen vil 
også vurdere omfang og innretning på storbytilskuddet slik at tilskuddet i større grad 



knyttes opp mot andre forhold enn bare antall innbyggere. 

Distriktindeksen som er etterprøvbar og oppdateres årlig, gir uttrykk for graden av 
distriktsutfordringer slik som sentralitet, reiseavstand, befolkningstetthet, 
befolkningsstruktur og –utvikling, status for arbeidsmarkedet og inntektsnivå. 

Hovedtyngden av de regionalpolitiske tilskuddene har som målsetting at de aktuelle 
kommunene skal settes i stand til å gi innbyggerne et bedre kommunalt tjenestetilbud enn 
andre kommuner som et virkemiddel for å opprettholde bosettingsmønsteret og drive 
nærings- og samfunnsutvikling. Rådmannen mener det er på høy tid både å vurdere den 
samlede størrelsen på regionalpolitiske tilskudd, andre støtteordninger innenfor 
regionalpolitikken og konkretisering av målsettingen. Differensiert arbeidsgiveravgift betyr 
mye for tilbudet av kommunale velferdstjenester fordi lønnsutgiftene utgjør en stor andel 
av utgiftene. Rådmannen anbefaler at Regjeringen og Stortinget oppfordres til å 
konkretisere hvor mye bedre tjenestetilbudet skal være, at det tas hensyn til ulik 
arbeidsgiveravgift og at de regionalpolitiske tilskuddene graderes etter distriktsindeksen. 

Målsettingen kan ta utgangspunkt i gjennomsnittlig utgiftsbehov på 48.097 kr i 2016. 
Lønnsutgiftene utgjør om lag 60 % av dette. Dersom Regjeringen f.eks. mener at 
velferdstilbudet med de største distriktsutfordringene skal være 20 % bedre enn i andre 
kommuner, kan utgiftsbehovet for kommunen «tilleggskompenseres» med 20 % eller 
9.619 kr regnet pr innbygger. Tilleggskompensasjonen korrigeres for fordelen av lavere 
arbeidsgift, og dette graderes til slutt ved hjelp av distriktsindeksen. 

Skjønnstilskudd 

Skjønnstilskuddet som utgjør om lag 1,7 mrd. kr skal brukes til å kompensere kommuner 
for spesielle forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. 
Fordelingen av skjønnstilskuddet har over tid blitt gitt til kommuner som i tillegg mottar 
regionalpolitiske tilskudd. Regjeringen legger opp til en egen prosess for skjønnstilskuddet 
i forbindelse med fastsetting av skjønnsrammen for 2017. Figur 9 viser fordelingen av 
skjønnsrammen i 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 9 

 

Fordelingen av skjønnsmidlene er svært ulikt fordelt. Bl.a. får kommuner som nyter godt av 
regionalpolitiske tilskudd også en betydelig andel av skjønnsmidlene. Rådmannen 
anbefaler at skjønnsrammen begrenses til en aktiv del som benyttes til å fange opp forhold 
som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen samt uforutsette hendelser og at den 
regionalpolitiske fordelingen av skjønnsmidlene vurderes sammen med det samlede 
behovet for regionalpolitiske tilskudd. Rådmannen anbefaler at frigjorte skjønnsmidler 
tilføres innbyggertilskuddet som fordeles med et likt beløp pr. innbygger i hele landet. 

Kommunereformen og tilrettelegging for kommunesammenslåing 

Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette slik at inntektssystemet ikke innebærer 
økonomiske hindre for at kommuner slår seg sammen. Den alternative modellen for 
fordeling av småkommunetilskuddet vil gjøre tilskuddet mer nøytralt i forhold til 
kommunesammenslåing.  

Hovedgrepet for å skape sammenslåingsnøytralitet skjer gjennom gradering av 
basiskriteriet. Det skal ikke være lønnsomt å være liten kommune i tett befolkede områder, 
mens man ikke skal tape på å være liten kommune i spredt befolkede områder. I dag får 
småkommuner full kompensasjon for smådriftsulemper gjennom basiskriteriet. Alle 
kommuner har om lag 13,2 mill. kr i utgiftsbehovet via basiskriteriet hovedsakelig knyttet til 
kostnadene ved administrasjon av kommunen. Forskning viser at det i hovedsak er 
kommuner med færre enn 5000 innbyggere som har smådriftsulemper. Regjeringen 
foreslår å gradere basiskriteriet etter den gjennomsnittlige reiseavstanden innbyggerne har 
for å nå 5000 innbyggere uavhengig av kommunegrensen. Graderingen skjer ved 
innføring av et «strukturkriterie». Strukturkriteriet skal si noe om graden av frivillighet en 



kommune har til å forbli liten. Kommuner i mindre sentrale områder som har 
gjennomsnittlig reiselengde for å nå 5000 innbyggere over et fastsatt nivå, forutsettes å ha 
ufrivillige kostnadsulemper og får full kompensasjon gjennom basiskriteriet som i dag. 
Kommuner i mer sentrale områder som har kortere gjennomsnittlig reiseavstand vil få en 
gradvis reduksjon i basiskriteriet via nivået på strukturkriteriet.  

Regjeringen har presentert 3 ulike gjennomsnittlige reiseavstander for å nå 5000 
innbyggere h.h.v. 13,3 km, 16,5 km og 25,4 km. Det samlede utgiftsbehovet innenfor 
inntektssystemets tjenesteområde er 249,6 mrd. kr. Basiskriteriet utgjør 2,26 % eller 5,6 
mrd. kr, og for 428 kommuner utgjør dette som nevnt 13,2 mill. kr pr. kommune. 
Kommuner som får redusert kompensasjon i utgiftsutjevningen gjennom basiskriteriet 
«frigjør» 1,6 mrd. kr, 1,9 mrd. kr og 2,6 mrd. kr i kostnadsulemper når gjennomsnittlig 
reiseavstand settes til h.h.v. 13,3 km, 16,5 km og 25,4 km. Basiskriteriet vil få lavere vekt i 
kostnadsnøkkelen, mens andre kriterier vektes opp. Omfordelingseffekten blir usikker. 
Frivillige småkommuner vil få reduserte inntekter. 

Rådmannen anbefaler innføring av strukturkriteriet. Rådmannen har imidlertid ikke 
grunnlag for å anbefale fastsettelse av en gjennomsnittlig reiseavstand framfor andre 

Avslutning 

Mens det gis full kompensasjon for ulikheter i utgiftsbehovet oppstår inntektsulikhetene 
ved at skatteinntektene bare delvis blir utjevnet, regionalpolitiske tilskudd er forbeholdt 
noen kommuner og skjønnsmildene blir svært ujevnt fordelt. 

I høringsnotatet signaliserer Regjeringen at «det er et mål for denne regjeringen at 
innbyggere over hele landet skal ha et likeverdig tjenestetilbud». Dette er en helt identisk 
målformulering som skiftende regjeringer har hatt de siste 30 årene. Innbyggerne forventer 
å bli likebehandlet når det gjelder tilbud av nasjonale velferdstjenester. Kommunenes 
ressursbruk er først og fremst knyttet til velferdsoppgavene. Målsettingen om et likeverdig 
velferdstilbud krever at inntektssystemet gir kommunene like økonomiske 
rammebetingelser til å finansiere dette. Det er betydelige forskjeller i tilbudet av nasjonale 
velferdstjenester i landet. Det er godt dokumentert at forskjeller i inntektsnivå kommunene 
imellom er hovedårsaken til at innbyggerne i landet ikke får tilbud om likeverdige 
velferdstjenester. Innbyggernes forventning om likebehandling støttes av 
Stortingsrepresentanter hver gang media presenterer forskjeller i tjenestetilbudet 
kommunene imellom. Skal innbyggerne over hele landet få tilbud om likeverdige nasjonale 
velferdstjenester må Regjeringen øke utjevningen av kommunenes skatteinntekter. Dette 
innebærer at intensjonen i regjeringsplattformen om å la den enkelte kommune beholde 
mer av sine egne skatteinntekter, er i konflikt med inntektssystemets overordnede 
målsetting 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/213 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering fra temakomiteene 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
09/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 

 
Saksutredning: 
Det legges opp til en kort muntlig orientering fra lederne av temakomiteene i møtet. 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
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Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering fra prosjektleder 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
10/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 

 
Saksutredning 
Det legges opp til muntlig orientering fra prosjektleder i møtet. 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
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Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/196 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Endring av veinavn i Stokke, Andebu og Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
1. Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med etablering av nye veinavn i de tre 
kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slik som vedlagt prosessnotat beskriver. 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til Fellesnemnda 

 

Vedlegg: 
Prosessnotat veinavn 
 
Dokumenter i saksmappen 
Saksfremlegg 
Vedlegg: Prossessnotat veinavn 
 
Bakgrunn for saken: 

I møtet i Fellesnemda den 22.09.2015 i sak 63/15 angående endring av matrikkelen ble det tatt 
opp at prosessene rundt veinavn skulle behandles på et senere tidspunkt i fellesnemda 

Den nye kommunen må gjennomføre et arbeid før 1.1.2017 med å etablere nye veinavn til den nye 
kommunen. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle de tre kommunen som 
gjennomfører dette arbeidet. 
 
Prosessnotat: 

I vedlagt rapport er det utarbeidet et forslag til hvilke veier som skal bytte navn i de 3 kommunene. 
Hvilke veier som bytter navn er valgt ut igjennom et arbeid med ulike kriterier i samarbeid med 
representanter fra alle de 3 kommunene. Forslaget til dette er presentert i vedlagt notat.  

Etter behandling i fellesnemnda vil kommunene ha en prosess med bred involvering blant 
kommunenes innbyggere og oppsittere til utarbeidelse av forslag til nye veinavn på de utvalgte 
veiene. Det vil fremmes en ny sak til fellesnemda som skal vedta disse endringene. 
 



Prosjektleders vurdering og anbefaling: 

Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med etablering av nye veinavn i de tre 
kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slik som vedlagte prosessnotat beskriver. 
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Prosessnotat fra arbeidsgruppa for veinavn 

Felles veinavn i Andebu, Sandefjord og Stokke 
07.01.2016 

Bakgrunn 

Etter et initiativ fra fylkeskartsjefen, tok  Fylkesmannen i mars 2015 kontakt med SAS-

kommunene vedrørende de utfordringer som kommunesammenslåingen vil skape for 

matrikkelen. Fylkesmannen nevner spesielt behovet for nye matrikkelnummer. I et påfølgende 

møte mellom Kartverket og kommunene ble det klart at kommunene også må gjennomføre et 

arbeid med nye kretsnummer for valg- og skolekretser, samt avklare behovet for nye veinavn.  

Arbeidet for å tilrettelegge nye matrikkelnummer og kretsnummer blir gjennomført på 

administrativt nivå. Nye veinavn må avgjøres gjennom politisk behandling. 

De tre kommunene har et betydelig antall veinavn som enten er helt like eller svært like. I de 

fleste tilfellene berører navnelikheten kun to av kommunene, men i enkelte tilfeller alle tre. 

Noen av veinavnene tilhører en og samme vei som krysser kommunegrense. Disse skaper 

ingen problemer, bortsett fra omnummerering på et fåtall adresser. Andre veinavn kan enkelt 

bli erstattet ved å forlenge traseen for et tilstøtende veinavn.  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående personale fra teknisk etat i de tre kommunene. 

Arbeidsgruppa legger i denne saken frem forslag til vedtak om prosessen for veinavn. 

Samtidig legges frem forslag til vedtak vedr. første leddet i prosessen, nemlig hvilke veier 

som skal få nytt veinavn.  

Lovgrunnlag 

Matrikkelloven § 21 og tilhørende forskrifter §50 og 51 pålegger kommunene å ha entydige 

adresser. Bestemmelsene gir kommunene anledning til å endre eller slette tidligere tildelte 

adresser når det er nødvendig.  

Lov om Stadnamn regulerer hvordan skrivemåten på nye veinavn skal fastsettes. 

Prosess for nye veinavn 

1. Januar 2016.                                                                                                           

Fellesnemnda fatter vedtak om hvilke veier som skal få endret veinavnet, enten til et 

helt nytt veinavn eller ved å bli erstattet av et eksisterende veinavn.  

2. Februar-mars 2016.                                                                                       

Kommunenes innbyggere informeres gjennom annonser i lokale media og de 

kommunale hjemmesidene om behov for nye veinavn. Samtidig oppfordres 

innbyggerne til deltakelse ved å komme med forslag til veinavn. Oppsittere til de 

aktuelle veiene, historielag og andre med lokalhistoriske kunnskaper, vil særlig bli 

oppfordret til slik deltakelse.   

3. April-mai 2016.                                                                                                      

Arbeidsgruppa legger frem et forslag til vedtak for nye veinavn der alle forslag er 

vurdert. Fellesnemnda fatter vedtak om nye veinavn. 

4. Stednavntjenesten skal kontrollere skrivemåten. Stedsnavntjenesten er organisert 

under Språkrådet.  
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5. Adresseendringene gjennomføres før 01.01.2017. 

Veier som må få nytt veinavn 

Prosjektgruppa har klargjort følgende faktorer og målsettinger som grunnlag for innstilling til 

vedtak: 

 Hvor mange bruksenheter for bolig er knyttet til veinavnet i hver kommune?               

Målsetting: Vektlegge at færrest mulig parter berøres. 

 Hvor mange bruksenheter for industri/næringsformål er knyttet til veinavnet i hver 

kommune?                                                                                                                                        

Målsetting: Vektlegge at færrest mulig parter berøres. Vektlegge industri/næring. 

 Er veinavnet tilknyttet et gammelt stedsnavn?                                                                       

Målsetting: Vektlegge at veinavn som er knyttet til gammelt stedsnavn bør beholdes. 

 Tilhører veinavnet en gruppe av samme type der navnet kan endres enkeltvis?               

Målsetting: Muligheten for gruppetilhørighet må beholdes. Eks. «fuglenavn» eller 

«treslag». 

 Har veinavnet likhet med annet veinavn ?                                                                           

Målsetting: Fjerne likhet som kan skape problemer for nødetater og andre. Stor 

avstand mellom aktuelle veier kan forsterke de negative konsekvensene hvis veinavnet 

misoppfattes. 

 Kan veinavnet erstattes ved at en tilstøtende veinavntrase forlenges?                              

Målsetting: Vektlegge en naturlig løsning som kanskje allerede og uavhengig av 

sammenslåingen, burde ha vært etablert. 

 Har veinavnet en sterk posisjon for flere enn beboerne?                                                                 

Målsetting: Beholde gamle veletablerte veinavn som mange har sterk tilknytning til. 

For å sikre muligheten for gode løsninger har arbeidsgruppa parallelt med utvelgelsen 

av veier som skal få nye veinavn, allerede vurdert aktuelle nye veinavn. Disse vil, 

sammen med forslag som innkommer, danne grunnlag for et endelig forslag til vedtak 

om nye veinavn.    

Veinavnlista under gir mer detaljert informasjon. Forslag om hvilken kommune som skal 

endre sitt veinavn fremgår av kolonnen ytterst til høyre. I alt må det tas stilling til 64 

endringer. 

Veinavnliste 

Sandefjord Andebu Stokke Kommentar Forslag 

Askveien Askeveien   Nesten like veinavn Andebu endrer 

Bakkegata   Bakkeveien Nesten like veinavn Stokke endrer 

Bjerkeveien Bjørkeveien   Nesten like veinavn Sandefjord endrer 

Bjørndalsveien   Bjørndalsveien Krysser grense. Like og OK, krysser kom.grense. 

  Bjørndalveien   nesten like veinavn Andebu endrer. 

Bjørneveien   Bjørneveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Bokeveien Bokeveien   Like veinavn Andebu endrer 

Briskeveien Briskeveien   Like veinavn Sandefjord endrer 

  Daleneveien Dalenveien Nesten like veinavn Andebu endrer 
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Sandefjord Andebu Stokke Kommentar Forslag 

  Døvlehamna Døvlehavna Nesten like veinavn Andebu endrer 

Eikeveien Eikeveien   Like veinavn Sandefjord endrer 

Ekornveien   Ekornveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Elgveien   Elgveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Engveien   Engveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Fasanveien Fasanveien   Like veinavn Andebu endrer 

Feensveien   Feenveien Nesten like veinavn Sandefjord endrer 

Fjellveien Fjellveien   Like veinavn Andebu endrer ved 
tilknytning til ÅSVEIEN 

Fossekallveien Fossekallveien   Like veinavn Andebu endrer 

Furuveien Furuveien Furuveien Like veinavn Sandefjord og Stokke 

        endrer 

Granveien Granveien Granveien Like veinavn Sandefjord og Stokke 

         endrer 

  Hasselveien Hasselveien Like veinavn Stokke endrer 

Hareveien   Hareveien Like veinavn Stokke endrer 

Hauanveien Hauganveien Hauganveien Like og nesten like navn Andebu endrer.  

       Stokke forlenger 
ROVEVEIEN OG 
DALERVEIEN 

Heimdalveien Heimdalveien   Like veinavn Andebu endrer 

  Hoksrødveien Hogsrødveien Nesten like veinavn Stokke endrer 

  Holmeneveien Holmenveien Nesten like veinavn Stokke endrer ved å 
forlenge KIRKEVEIEN 

Hotvedtveien Hotvedtveien   Like veinavn Andebu endrer 

Huldreveien Huldreveien   Like veinavn Sandefjord endrer 

Hunsrødveien Hunsrødveien   Like veinavn Andebu endrer 

Huslyveien   Huslyveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Industriveien Industriveien   Like veinavn Andebu endrer 

 
Kirkeveien 

  Kirkeveien Like veinavn Sandefjord endrer 

Kollenveien Kolleveien   Nesten like veinavn Sandefjord endrer 

Kongleveien   Kongleveien Like veinavn Stokke endrer 

Lerkeveien Lerkeveien   Like veinavn Andebu endrer 

  Liaveien Liaveien Like veinavn Andebu endrer 

Liveien Liveien   Like veinavn Andebu endrer ved å 
forlenge SAGSTUVEIEN 

Løkkeveien Løkkeveien Løkkeveien Like veinavn Sandefjord endrer og 

         Stokke endrer til del av 
KIRKEVEIEN 

  Moaveien Moaveien Like veinavn Andebu endrer 

Myrveien Myreveien   Nesten like veinavn Sandefjord endrer og  

  Myrveien     Andebu endrer 

  Myreveien   Nesten like veinavn Andebu beholder 

  Møllaveien Mølleveien Nesten like veinavn Stokke endrer ved å 
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Sandefjord Andebu Stokke Kommentar Forslag 

forlenge BRATBAKKEN 

Måltrostveien Måltrostveien   Like veinavn Sandefjord endrer ved å 
forlenge LERKEVEIEN 

Mårveien   Mårveien Like veinavn Sandefjord endrer  

Prestegårdsveien   Prestegårdsveien Like veinavn Stokke endrer 

Rødsveien Rødveien   Nesten like veinavn Andebu endrer 

Sagaveien Sagaveien   Like veinavn Sandefjord endrer  

Sandsveien   Sandsveien Like veinavn Beholdes, men 
omnummereres i 
Sandefjord 

Skippergata   Skippergaten Nesten like veinavn Sandefjord endrer 
veinavn. Omadresserer 
samtidig den del av 

         Hvaltorget som har 
adkomst fra Museumsgt 
til Museumsgata. 

Skogveien   Skogveien Like veinavn Sandefjord endrer ved å 
forlenge BRYDES GATE. 

Skovlyveien   Skovlyveien Like veinavn Sandefjord endrer  

Soleveien   Soleveien Like veinavn Stokke endrer ved å 
omadressere til 
KIRKEVEIEN 

Solvangveien Solvangveien   Like veinavn Sandefjord endrer ved å 
forlenge SCHANCHES 
GATE 

Storgata   Storgata Like veinavn Stokke endrer 

Strandgata   Strandgaten Nesten like veinavn Sandefjord endrer  

Tollbugata   Tollbodgaten Nesten like veinavn Sandefjord endrer ved å 
forlenge STRANDPROM. 

Torpveien   Torpveien Like veinavn Stokke endrer 

Trollstien Trollstien   Like veinavn Andebu endrer 

  Ysteriveien Ysterigata Nesten like veinavn Andebu endrer 

  Åmotveien Åmotveien Like veinavn Andebu endrer 

  Åsenveien Åsenveien Like veinavn Andebu endrer 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/217 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Orientering: Nytt styre for pensjonskasse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
12/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
 
      
Prosjektleder innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 

 
Saksutredning 

Ordfører vil i møtet orientere om prosess knyttet til nytt styre for nye Sandefjord 
kommunale pensjonskasse. 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/232 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
 
Eventuelt 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
14/2016 Fellesnemnda 19.01.2016 
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