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Fellesnemnda 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord  
Dato: 15.03.2016 
Tidspunkt: Møtestart umiddelbart etter PSU – ca 10.00 
 
Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
Saksnr Innhold 

15/2016 Godkjenning av møteprotokoll 19.01.2016 
16/2016 Fremdriftsplan budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune 
17/2016 Utlønningsdato for nye Sandefjord kommune 
18/2016 Avklaringer omkring konstituering folkevalgte organ nye Sandefjord 
19/2016 Kommunal garanti Stokke kommune - Bypakke for Tønsbergregionen 
20/2016 Nyttårsmarkering 
21/2016 Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse 
22/2016 Omstillingsavtale for nye Sandefjord kommune 
23/2016 Statusoppdatering - søknad om midler til infrastruktur 
24/2016 Valg av depotleverandør for nye Sandefjord kommune 
25/2016 Orientering fra prosjektleder - mars 2016 
26/2016 Orientering fra temakomiteene - mars 2016 
27/2016 Budsjett og status økonomi Fellesnemnda 
28/2016 Orientering om bruk av tilskudd - Kirkelig Fellesråd 
29/2016 Orientering om konstituerende styremøte i Nye Sandefjord kommunale 

Pensjonskasse 
30/2016 Ungt entreprenørskap i Vestfold 
31/2016 Kommunal veterinærvakt 
32/2016 Justering av prostigrenser 
33/2016 Eventuelt - Fellesnemnda 15.03.2016 
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Møteinnkallingen er lagt ut på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
Dato 07.03.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 
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Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/210 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 19.01.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
15/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 19.januar 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Fellesnemnda 19.01.2016 
 
 

 

 

 



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 19.01.2016 
Tidspunkt: 11:30 - 14:00 
 
 
Medlemmer tilstede:  
Leder  Bjørn Ole Gleditsch   H 
  Tor Steinar Mathiassen   H 
  Anne Strømøy    H 
  Cathrine Andersen    Frp 
  Vidar Andersen    Frp 
  Karin Virik     V 
  Bror-Lennart Mentzoni   KrF 
  Arild Theimann    Ap 
  Bjarne Sommerstad    Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød   H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen    Ap 
  Erlend Larsen    H 
  Grethe Østgård   H 
  Nils Ingar Aabol   Ap 
  Inga M. Krossøy   Krf 
  
Forfall: Roy Standal Frp   Vara: Wenche Davidsen     Ap 
  Lozan Balizany Ap  Vara: Charlotte Jahren Øverbye SV 
  
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker  Prosjektleder   

Tina Skarheim   Prosjektkoordinator   
  Vidar Andersen   Rådmann Stokke   
  Magne Eckhoff   Personalsjef Sandefjord  
  Thor Fjellanger   Økonomisjef 
 
 
 
 
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: Ingen 
 
Innkallingen: Organisering rundt utsending av innkalling. 
 
Sakslisten: Sak 04/2016, 12/2016 og 13/2016 behandles sist i møtet da de er unntatt  
                    offentlighet. 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 01/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.12.2015 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 8.desember 2015 godkjennes 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Grethe Østgårds partitilhørighet bes rettet opp. 
 
Votering: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 01/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 8.desember 2015 godkjennes 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 02/2016 
AVKLARING AV SAKSGANG PSU OG FN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering:  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 02/2016 vedtak: 
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 03/2016 
ORIENTERING: REKRUTTERING AV NY LEDER TIL SANDEFJORD KOMMUNALE 
PENSJONSKASSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering:  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FNs 03/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 04/2016 
UNNTATT OFFENTLIGHET: FORHANDLINGSSTRATEGI VEAR 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 04/2016 vedtak: 

1.  Fellesnemnda tar til etterretning at det er nye Sandefjord kommune som har 
ansvaret for forhandlingsresultatet som følge av at Vear går til Tønsberg.  

2. Tor Steinar Mathiassen og prosjektleder tiltrer forhandlingsutvalget. 
3.  Det politiske forhandlingsutvalget har mandat til å fremforhandle en avtale på 

vegne av den nye kommunen, gjeldende fra 1. januar 2017. Resultatet legges 
frem for Partssammensatt utvalg, Fellesnemnda og Stokke kommunestyre før 
den presenteres for Tønsberg kommune. 

4. Stokke kommune har det administrative ansvaret for forberedelser og 
gjennomføring av forhandlingene. Andebu og Sandefjord konsulteres ved 
behov. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 05/2016 
ORIENTERING: SØKNAD OM STØTTE TIL INFRASTRUKTUR  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 



Side4 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag fra Erlend Larsen: 

Vedtaket fra AU 5. januar 2016 løftes opp som innstilling til saken: 

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.  
 

 
Behandling: 
Votering: 

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 05/2016 vedtak: 
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.  
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 06/2016 
ORIENTERING: OVERSIKT OVER MOTTATTE TILSKUDD FOR ERFARINGSDELING 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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FNs 06/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 07/2016 
STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIENE  
 
Prosjektleders innstilling: 
Hvert parti får et tilskudd på 10 000 kroner. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet forslag om å endre pkt 1 til: 

Hver partigruppe i det nye kommunestyret får 10 000,- kroner. 

 

Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslag om nytt pkt 2: 

Partiene plikter å rapportere hva tilskuddet har blitt brukt til innen 31.12.2016. 

 

Behandling: 
Votering: 

Forslag om nytt pkt. 1 vedtatt 14 -3.  

Forslag om nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.  

 
FNs 07/2016 vedtak: 
1. Hver partigruppe i det nye kommunestyret får 10 000,- kroner. 

2. Partiene plikter å rapportere hva tilskuddet har blitt brukt til innen 31.12.2016. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 08/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
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Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Erlend Larsen fremmet følgende forslag: 

Vedtaket fra AU 5. januar løftes som innstilling til saken: 

1. Det settes av 1,5 mill kr til bli-kjent tiltak 

2. Budsjett for nyttårsarrangement blir satt i et senere møte etter innstilling fra 
nyttårskomiteen  

3. Styringsgruppen for nyttårsmarkering får også i oppdrag å se på et eget 
arrangement for å markere etableringen av den nye kommunen 

4. Det opprettes en felles styringsgruppe for nyttårsmarkering(nyttårskomiteen), 
bestående av de tre ordførerne, samt Arild Theimann, en person fra 
frivilligheten/kulturlivet, og en fra administrasjonen for faglig støtte/sekretariat. 

5. Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune, bestående av ordfører, 
varaordfører, samt en fra opposisjonen (Arild Theimann i Sandefjord, Hilde Hoff 
Haakonsen i Andebu og Inga Krossøy fra Stokke). 

6. Det er opptil hver kommune å gjennomføre lokale arrangement som markering 
av opphør av gammel kommune. AU vil på et senere tidspunkt diskutere evt 
dekning av utgifter for slike arrangement. 

 

Behandling: 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 08/2016 vedtak: 

1. Det settes av 1,5 mill kr til bli-kjent tiltak 

2. Budsjett for nyttårsarrangement blir satt i et senere møte etter innstilling fra 
nyttårskomiteen  

3. Styringsgruppen for nyttårsmarkering får også i oppdrag å se på et eget 
arrangement for å markere etableringen av den nye kommunen 

4. Det opprettes en felles styringsgruppe for nyttårsmarkering(nyttårskomiteen), 
bestående av de tre ordførerne, samt Arild Theimann, en person fra 
frivilligheten/kulturlivet, og en fra administrasjonen for faglig støtte/sekretariat. 

5. Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune, bestående av ordfører, 
varaordfører, samt en fra opposisjonen (Arild Theimann i Sandefjord, Hilde Hoff 
Haakonsen i Andebu og Inga Krossøy fra Stokke). 

6. Det er opptil hver kommune å gjennomføre lokale arrangementsom markering 
av opphør av gammel kommune. AU vil på et senere tidspunkt diskutere evt 
dekning av utgifter for slike arrangement. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 09/2016 
HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE 
 
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 
e. slutter seg til innføring av et strukturkriterium 
f. har ikke faglig belegg til å anbefale en konkret gjennomsnittlig reiseavstand 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: 

Fellesnemnda anmoder om at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, avgir 
høringsuttalelse. 

 

Cathrine Andersen fremmet følgende forslag: 

Beholde pkt.1 i prosjektleders innstilling. 

 

Behandling: 
Økonomisjef Thor Fjellanger orienterte i saken. 

Forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch enstemmig vedtatt. 
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Forslag fremmet av Cathrine Andersen enstemmig vedtatt. 
 
FNs 09/2016 vedtak: 

1. Fellesnemnda anmoder om at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, avgir 
høringsuttalelse. 

2. 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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 10/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte. 

Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 10/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 11/2016 
ENDRING AV VEINAVN I STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD 
 
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 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
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Behandling: 
Votering: 
 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FNs 11/2016 vedtak: 
 
1. Fellesnemnda 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 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 12/2016 
ORIENTERING: NYTT STYRE FOR PENSJONSKASSE 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 12/2016 vedtak: 
Det opprettes et interimsstyre i perioden 19.1.2016 og styre fra 1.1.2017 for nye Sandefjord 
kommunale pensjonskasse. Interimsstyret/styret har funksjonstid frem til 30.06.2017. 

Styret består av følgende medlemmer:  

1. Erling F. Sørhaug, medlem – folkevalgt  Liv Margit Karto (vara)  
2. Jahn M. Jahnsen, medlem – folkevalgt  Gry Heidi Kjos (vara)  
3. Lars Viggo Holmen, medlem – folkevalgt  Bjørn Orerød (vara)  
4. Vidar Andersen, medlem – folkevalgt  Kathrine Andersen (vara)  
5.Grethe Wiig Andersen, medlem – uavhengig Erland Buøen (vara)  
6. Liv Krossøy, medlem – for rettighetshaverne  (vara)  
7. Arne Antonsen, medlem – for rettighetshaverne (vara) 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 13/2016 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 13/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å tilsette Simen Seeberg som kommunalsjef for 
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oppvekst og kunnskap med oppstart 1.1.2017 og som delprosjektleder fra 25.1.2016.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 14/2016 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Hilde Hoff Håkonsen:  
Ber om en orientering/rapport fra Kirkelig Fellesråd om hva tilskuddet som er bevilget er 
brukt til.  

Nils Ingar Aabol: 
Etterlyser tilbakemelding vedrørende godtgjøring for folkevalgte. Ber prosjektleder om å 
kartlegge dette. 

 
 
 

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



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/811 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Fremdriftsplan budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
16/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda legger til grunn at budsjettgrunnlag 2017 for ny kommune kommer til behandling i 
ekstraordinært møte 23.juni 2016. 

 

Sammendrag 

Prosjektleder fremmer her forslag til fremdriftsplan for behandling av rammer for budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017-2020. Fremdriften er i samsvar med signalene som ble gitt av Arbeidsutvalget 
29.februar 2016, og legger opp til at Fellesnemnda behandler budsjettgrunnlag for ny kommune i 
ekstraordinært møte 23.juni. 

Det er et stramt tidsløp, hvor gjeldende budsjett og drift for de tre kommunene skal håndteres 
samtidig som vi planlegger og tilrettelegger for ny kommune. I rammene (budsjettgrunnlaget) for 
2017 innarbeides både erfaringene fra 1.tertial 2016 i dagens kommuner, og signalene som gis i 
revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.16, sak 11/2016, og gjorde slikt vedtak: Arbeidsutvalget 
anbefaler Fellesnemnda slik fremdriftsplan for budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune:  

3.juni 2016 Utsendelse fra administrasjonen 
6-7 juni 2016 Seminar for det nye bystyret, tillitsvalgte PSU og ledergruppe 

nye Sandefjord (inkl middag/overnatting) 
14.juni 2016 Opprettholder møter i PSU/FN som opprinnelig planlagt  
23.juni 2016 Ekstraordinært møte FN kl 9-12 for behandling av budsjettsak 

ny kommune 
 

 

 



Saksfremstilling 

Bakgrunn 

Forhandlingsutvalget for etablering av nye Sandefjord la til grunn at økonomiforvaltningen skal 
sikre at nye Sandefjords økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig perspektiv. God 
økonomiplanlegging er en forutsetning for gode prioriteringer som kommunens folkevalgte har 
ansvar for. God økonomiplanlegging er også en forutsetning for å gi innbyggerne forutsigbare og 
stabile velferdstjenester over tid.  

Det skal tas sikte på at kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke er større enn de frie 
inntektene, og at netto driftsresultat er i samsvar med TBUs (Teknisk Beregningsutvalg) 
anbefaling, for tiden 1,75 % av brutto driftsinntekter. Kraftfondets avkastning skal brukes til å 
delfinansiere investeringer. 

Utfordringer 

Uansett hvilken kommune man kommer fra, vil situasjonen være at man kjenner sin egen 
kommune godt, mens det er mindre kunnskap om de to andre sammenslåingskommunene.  

Budsjettgrunnlaget for økonomiplanarbeidet vil dessuten ha større usikkerhet inneværende år enn 
etter at nye Sandefjord er i full drift. 

Det skaper en ekstra usikkerhet for økonomiarbeidet at Vear ikke skal være en del av kommunen i 
2017. Endringene i rammebetingelsene som dette medfører er ikke klarlagt. 

Prosess 

Fellesnemnda har tidligere behandlet skyggebudsjett 2016. Hensikten med skyggebudsjettet var å 
gi fellesnemnda et underlag for å forberede budsjettet for 2017. Neste trinn i forberedelsen av 
budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020 er behandling av «budsjettrammer» i juni 
2016. 

Parallelt med rammesaken legger rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord fram egen sak om 
regnskapssituasjonen for 2016 etter 1. tertial. Kommunene har da lagt regnskapsavslutningen for 
2015 bak seg. Rådmennene forutsettes å bidra til at budsjettbalansen holdes i 2016. 
Fellesnemnda har ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser og forberede 
budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det er derfor viktig for Fellesnemnda å ha oversikt 
over kommunenes økonomiske tilstand etter regnskapsgjennomgangen av 1. tertial 2016. 

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes av Stortinget gjennom behandlingen av 
statsbudsjettet. De frie inntektene, skatt og rammetilskudd, utgjør om lag ¾ av kommunesektorens 
inntekter. Dette er hovedfinansieringen av det nasjonale velferdstilbudet som kommunene har 
ansvar for å gi innbyggerne. 

Forhandlingsutvalget har lagt til grunn at budsjett- og økonomiplan skal baseres på grundige 
vurderinger av kommuneproposisjon, statsbudsjett og kommunens økonomiske rammevilkår. 

I mai legger Regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016 og signaler om det 
kommunalpolitiske opplegget i kommuneproposisjonen for 2017. Skiftende regjeringer de siste 
årene har i stor grad fulgt opp signalene fra kommuneproposisjonen i statsbudsjettforslaget. 
Signalene i kommuneproposisjonen dreier seg om realinntektsendring både i samlede og frie 
inntekter. En anslått realinntektsvekst inkluderer demografikostnader, dvs. kostnadene ved å gi 
velferdstjenester til en økning av antall innbyggere og endret sammensetning av 



innbyggermassen, og endring i pensjonskostnadene. Som eksempel representerte 
demografikostnadene 2,1 mrd. kr i statsbudsjettet for 2016. 0,4 mrd. kr av demografikostnadene 
ble forutsatt finansiert hovedsakelig gjennom brukerbetalinger, mens 1,7 mrd. kr finansieres av 
økte frie inntekter. Det ble lagt til grunn at pensjonskostnadene økte med 0,9 mrd. kr. 
Demografikostnadene er i sin helhet knyttet til kommunene, mens økte pensjonskostnader 
anslagsvis kan utgjøre 0,7 mrd. kr for kommunene og 0,2 mrd. kr for fylkeskommunene. Nye 
Sandefjord (uten Vear) utgjør i underkant av 1,2 % av landets innbyggere. 

Med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og med realistiske anslag for fremtidige 
inntekter og utgifter, er økonomiplanen et instrument for å foreta prioriteringer. Målsettingen med 
behandling av budsjettrammer i juni er at Fellesnemnda kan gi prosjektleder (rådmann for nye 
Sandefjord) signaler for arbeidet med økonomiplanen til høsten. Som underlag for prioriteringer og 
tiltak innenfor driftsbudsjettet tas det sikte på å gi en enkel presentasjon av de foreløpige kostra-
tallene for 2015. Saken vil blant annet omhandle driftsbudsjett, låneopptak og investeringsramme 
innenfor en bærekraftig utvikling.  

Ved den endelige budsjettbehandlingen til høsten legger prosjektleder/rådmann fram et balansert 
forslag til budsjett og økonomiplan der det tas stilling til fordeling av de løpende inntektene på 
kommunalområdenes driftsoppgaver og hvor mye som skal være egenfinansiering av det foreslåtte 
investeringsprogrammet. Nytt formannskap behandler budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-
2020 i november, mens kommunestyrets behandling er i desember. 

Mai måned i 2016 blir svært krevende for administrasjonen. Regnskapssituasjonen etter 1. tertial 
foreligger medio mai. Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen blir offentliggjort 11. 
mai. Regnskap 2015 blir behandlet i kommunestyrene i mai eller juni. Mye data og signaler skal 
samles, tolkes og regnes ned til nye Sandefjord. Det er prosjektledelsens ambisjon at grunnlaget 
som presenteres for Fellesnemnda skal gi være best mulig med tanke på budsjettprosessen for 
2017.  

Konklusjon 

Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 sendes ut 3. juni 2016, og behandles i 
Fellesnemnda 23.juni 2016.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                              Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                                    Saksbehandler 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/846 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Utlønningsdato for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
17/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fra 1.1.2017 blir lønningsdagen i Sandefjord kommune den 15. hver måned med unntak av 
desember hvor lønnen utbetales den 12. 

Dette gjøres også gjeldende for særregnskap og andre virksomheter som nye Sandefjord 
kommune skal føre regnskap og forestå utlønning for. 

 

 
Sammendrag 

I Stokke, Andebu og Sandefjord kommune er det ulik dato for utlønning, og dette må samkjøres i 
ny kommune. 

Utover valg av konkret dag i måneden så har dette stor betydning for arbeidsprosesser og andre 
forhold. Særlig gjelder dette grunnlag for sykepenger, men også arbeidsprosesser på 
tjenestestedene og for den enkelte leder. Det er betydelige administrative fordeler for kommunen å 
ha utlønning den 15. kontra den 12. i måneden. 

Ansatte som i dag arbeider i Andebu og Stokke vil oppleve en forskyvning på tre dager i fbm 
overgang til ny kommune. Denne ulempen vurderes ikke som vesentlig. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet I arbeidsutvalget 29.2.2016, sak 12/2016, som gjorde slikt vedtak: Fra 
1.1.2017 blir lønningsdagen i Sandefjord kommune den 15. hver måned med unntak av desember 
hvor lønnen utbetales den 12. Dette gjøres også gjeldende for særregnskap og andre virksomheter 
som nye Sandefjord kommune skal føre regnskap og forestå utlønning for. 

Bakgrunn 

Stokke og Andebu kommune har lønningsdag den 12. hver måned. Sandefjord kommune har 
lønningsdag den 15. i måneden, bortsett fra desember med lønningsdag den 12. Dette må 
samordnes til en felles dato i ny kommune. 



Det er viktig å være oppmerksom på at utover det å velge hvilken dato medarbeiderne skal få sin 
lønn utbetalt, har dette konsekvenser for hva som er grunnlag for lønnsutbetalingen, samt 
arbeidsbelastning og rutiner for ledere med personalansvar og for lønningsfunksjonen. 

• Stokke kommune som lønner den 12. i måneden, har frist den 20. hver måned for 
levering av lønnsbilag. Variabellønn med denne fristen, som skal utbetales 12. mars 
har med seg arbeid for perioden 12. januar til og med 11. februar.  Stokke har kun 
manuelle bilag/meldinger både på variabellønn og fastlønn. 

• Andebu kommune som også lønner den 12. i måneden, har frist den 25. hver måned 
for levering av lønnsbilag. Variabellønn med denne fristen, som skal utbetales 12. 
mars har med seg arbeid for perioden 20. januar til og med 19. februar. Andebu har 
både manuelle og elektroniske bilag på variabellønn og manuelle bilag på fastlønn. 

• Sandefjord kommune som lønner den 15. i måneden, har frist 2. virkedag hver måned 
for levering av manuelle lønnsbilag og 5. virkedag for elektroniske bilag. Variabellønn 
med denne fristen, som skal utbetales 15. mars har med seg arbeid for perioden 1. – 
29. februar. Sandefjord har både manuelle og elektroniske bilag på variabellønn og 
manuelle bilag på fastlønn. 

Det er teoretisk mulig å få til lønningsdag den 12. i måneden med hele variabellønnsmåneder, men 
det forutsetter full digital datafangst både på fastlønn og variabellønn. 

Alle tre kommunene forestår også regnskap og utlønning for noen eksterne virksomheter, og disse 
følger kommunenes utbetalingsdatoer. Det anbefales at den lønningsdatoen som velges for nye 
Sandefjord kommune også velges for de eksterne virksomhetene, for mest mulig rasjonell drift. 

Dersom nye Sandefjord kommune får lønnsutbetalingsdag den 15. i måneden, vil ulempen ved 
første utlønning i 2017 være minimal da lønningsdagen blir 13. januar og pengene sendes til 
banken den 12. januar 2017. 

Nærmere om valg av lønningsdag 

Ved lønningsdag 12. i måneden vil datafangst på manuelle bilag/meldinger innebære at man ikke 
får med timegrunnlag for hele måneden. I så tilfelle vil en del medarbeidere i dagens Sandefjord 
oppleve at variabellønn for deler av perioden blir utbetalt en hel måned senere enn i dag. Ved 
tidligere utbetaling (lønningsdag 12. i måneden) må innleveringsfrist for bilag kortes ned med 2-3 
dager i forhold til hva Sandefjord har i dag. 

Ved utlønning den 15. i måneden får man med alle manuelle bilag for hele måneden. Disse tre 
ekstra dagene gir ledere og lønningsfunksjonen tilstrekkelig tid til å ferdigstille bilag og nødvendig 
behandling før lønnen utbetales. Innleveringsfrist til lønn blir senest 28. i måneden.  

Det må også settes av tilstrekkelig tid til behandling av fastlønn, både ute hos lederne og sentralt i 
lønningsfunksjonen.  

Stokke kan dokumentere betydelig merarbeid med refusjonskrav til NAV vedrørende sykelønn, 
fødselspermisjoner m.m. som følge av brudd i timelønnsgrunnlaget.  

Eksempelvis dersom en medarbeider som har både fastlønn og timelønn blir sykemeldt fra 4. 
februar og 6 uker framover, skal det sendes inntektsmeldinger til NAV sammen med krav om 
refusjon for fastlønn. Intern saksbehandling av refusjonskravet vil skje i slutten av februar. Da må 
lønningsfunksjonen i Stokke ta kontakt med den sykemeldtes leder for å få bekreftet eventuelt 
arbeid som skal lønnes på timeliste i perioden 12. - 31. januar. Dette danner sykelønnsgrunnlaget 
som skal meldes videre til NAV 

 



Å velge utlønning den 12. vil vanskeliggjøre arbeidet med refusjonskrav. Det må opprettes kontakt 
med lederne ute, ref. Stokke – hvor det må avklares hva som er jobbet i slutten av hver måned 
(som ikke er med på timelisten som ble utbetalt på siste lønnskjøring), for å gi korrekt informasjon 
til NAV når det rettes krav om refusjon for sykefravær m.m. Stokke gir uttrykk for at dette er en 
prosess som tar lang tid, slik at man opplever at enkelte krav blir sendt til NAV senere enn 
ønskelig. I slike tilfeller vil medarbeideres sykelønn som skal betales direkte fra NAV (timelønnede) 
bli betydelig forsinket. 

Erfaringene tilsier at det er hensiktsmessig å velge utlønningen den 15. i måneden, da dette gir 
mindre arbeid og oppfølging knyttet til refusjonskrav enn å velge den 12. Ved utlønning den 15. 
rekker man å få med hele grunnlag for variabellønn i forrige måned, slik at grunnlaget for 
refusjonskrav tidligere blir klargjort og korrekt.  

Lønnsinnberetningen blir forskjellig ved valg av lønningsdato. I dag lønnsinnberetter Sandefjord all 
variabellønn for desember på det nye året. Stokke og Andebu har i tillegg med seg timer fra 
november. Dette kan være uoversiktlig for medarbeiderne, og kan gi utslag ved overgang til ny 
arbeidsgiver, AFP, pensjon etc.  

Dersom nye Sandefjord velger utlønning den 15. så må medarbeidere fra Stokke og Andebu endre 
faste avtaler i bank mv. Dette kan selvsagt oppleves som en ulempe, men fra arbeidsgiver 
oppfattes ikke dette som vesentlig. Dersom en velger utlønning den 12. i måneden vil 
medarbeidere fra dagens Sandefjord oppleve å få lønn tre dager tidligere, men de behøver ikke 
gjøre endringer i bankavtaler mv.  

Sandefjord kommune betaler i dag rentekompensasjon til Utdanningsforbundet med bakgrunn i at 
de ikke får lønn den 12. men den 15. hver måned. I 2015 var dette beløpet på kr 56.400. Norsk 
lærerlag og Lektorforbundet krevde i sin tid en kompensasjon i forbindelse med at kommunene 
overtok arbeidsgiveransvaret og lønnsansvaret for lærerne fra Staten (1997).   

For øvrig vises til SFS 2213 vedlegg 1, pkt. 9.3, hvor det bl.a. heter:  

«Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden.»  Avtalens nåværende gyldighet er 
for perioden 1.8.2015 – 31.12.2017. Denne avtalen har blitt prolongert i en årrekke, og det er 
rimelig å anta at den vil bli videre prolongert fra 1.1.2018. Det tolkes dithen at styringsretten, etter 
drøftinger, vil kunne komme til anvendelse i denne saken, slik at endring av lønningsdato kan 
avgjøres av arbeidsgiver. 

Prosjektleders vurderinger 

Hvorvidt lønningsdagen er den 12. eller 15. pr måned, vurderes ikke å være et vesentlig moment 
når det gjelder en god arbeidsgiverpolitikk.  

Prosjektleder mener at dette ikke vil ha store konsekvenser for den enkelte lønnsmottaker, og at 
det er forholdsvis enkelt for den enkelte medarbeider å endre sine 
betalingsforpliktelser/bankavtaler ut fra denne eventuelle endringen.  

Prosjektleders hovedhensyn i denne saken er innspill og vurderinger fra fagmiljøene, som viser at 
lønningsdag den 15. gir enklere arbeidsprosesser og mer effektiv drift. 

Konklusjon 

Samlet sett gir lønningsdag den 15. i måneden flest fordeler for både medarbeidere, ledere, 
lønningsfunksjon og kommunen generelt:  



• Medarbeiderne får deler av variabellønn utbetalt en måned tidligere 
• Ledere og lønningsfunksjonen får mindre belastning med å finne fram grunnlag for 

sykelønn 
• Det er mer logisk med hele lønnsmåneder som grunnlag for lønn 
• Regnskapet er mer ajour, og det vil gi mere effektivitet i arbeidsprosessene. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                 Ann Hilde Løken og Elisabet Grini Jacobsen 
Prosjektleder                                                       Saksbehandlere 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/840 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Avklaringer omkring konstituering folkevalgte organ nye Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
18/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

• Fellesnemda 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. 

 

Vedlegg: 
Fordeling utvalg etter konst ny kommune - del 2 
 
Sammendrag 

Sammensetningen av formannskap og hovedutvalg i nye Sandefjord skjer i henhold til 
kommunelovens alminnelige bestemmelser. Valgene kan skje som forholdstallsvalg eller 
avtalevalg. 

Fordelingen av 11 representanter fra Sandefjord, 5 fra Stokke og 3 Andebu er en lokal forpliktelse, 
som det nye kommunestyret selv må søke å ivareta innenfor rammene av kommuneloven. Som 
vedlegg til saken følger ulike alternative konstellasjoner som kan være aktuelle.  

Prosjektleders innstilling til Fellesnemnda er basert på Arbeidsutvalgets behandling.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 17/2016, og gjorde slikt vedtak: 

• Arbeidsutvalget legger til grunn det som står i saken. Dette innebærer at det er én 
valgkrets. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen, men sørge for at dette skjer 
innenfor rammen av lovverket.  

• Arbeidsutvalget anbefaler at det nedsettes valgkomite bestående av representanter 
fra hvert av partiene i det nye kommunestyret. 



Bakgrunn 

Forhandlingsutvalgets utredning redegjør for den politiske organiseringen for nye Sandefjord 
kommune. I følge utredningen (side 6-7) skal kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 
overgangsperioden settes sammen fra tre valgkretser, der henholdsvis Andebu, Stokke og 
Sandefjord velger et gitt antall representanter med utgangspunkt i valgresultatet 2015.  

Den enkelte kommune foretok oppnevning av representanter og vararepresentanter til 
kommunestyret i nye Sandefjord kommune i forbindelse med konstitueringen etter kommunevalget 
2015. Dette innebærer at denne saken kun gjelder Formannskap og Hovedutvalg, samt evt andre 
utvalg.  

Saksfremstilling 

I e-post 19. februar 2016 fra fylkesmannen i Vestfold fremkommer følgende:  

«I forhandlingsutvalgets utredning er de tre kommunene enige om at formannskapet skal bestå 
av 19 representanter, der Sandefjord har 11, Stokke 5 og Andebu 3. Dette er en lokal 
forpliktelse, som det kommunestyret selv må søke å tilfredsstille innenfor rammene av 
kommuneloven. 

Det er kommunelovens alminnelige regler som gjelder ved konstituering i forkant av en 
sammenslåing, jf. Kongelig resolusjon om nye Sandefjord, punkt 3. Med henvisning til reglene i 
kommuneloven om avtalevalg og forholdsvalg, jfr. § 8.2: «Medlemmer og varamedlemmer til 
formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år (MERK: i dette valget for to år) av og blant 
medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst 
ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.»  

Vi vil bemerke at dersom valget avholdes som forholdsvalg, kan to eller flere partier 
samarbeide om ett felles listeforslag» 

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 kan derfor være 
hensiktsmessig å nedsette en bredt representert valgkomité som utarbeider et slikt forslag. 

I etterkant av Arbeidsutvalgets behandling av saken har prosjektleder utarbeidet et notat med 
oversikt over mulige alternativer. 

Gudrun Haabeth Grindaker                                               Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                                     Saksbehandler 

 

 



 side 1 – 03.03.16 (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 – 03.03.16 (LPK) 

 

Alternativ 3: Samarbeid H+Krf +Frp 

H+Krf+Frp   29 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 – 03.03.16 (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 

  



 side 4 – 03.03.16 (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 – 03.03.16 (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 – 03.03.16 (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 – 03.03.16 (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               

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/812 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Kommunal garanti Stokke kommune - Bypakke for Tønsbergregionen 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Vedlegg: 
Bypakke Tønsbergregionen. Stokke kommunes videre deltakelse. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.16, sak 13/2016 og gjorde slikt vedtak: Arbeidsutvalget 
anbefaler at Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin garantistillelse for Bypakke 
Tønsbergregionen.  

Saksfremlegg 

Som det fremgår av vedlagte saksfremlegg fra Stokke kommune så ønsker Stokke å stille 
kommunal delgaranti for bypakke Tønsberg.  

Jamfør Forhandlingsutvalgets utredning har kommunene frem til 1.1.17 ansvar for sin ordinære 
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i Fellesnemnda 
(side 6). Dette innebærer at Fellesnemnda bør drøfte saken før Stokke inngår avtale om garanti. 
Det følger dessuten av Forhandlingsutvalgets utredning at Fellesnemnda har et spesielt ansvar for 
å vurdere saker med økonomiske konsekvenser.  

Stokke kommunestyre behandlet saken 29.2.16, og gjorde da slikt vedtak:  

1. Stokke kommune fortsetter sin deltagelse i Bypakke Tønsbergregionen.  

2. Saken oversendes til behandling i Fellesnemnda SAS.  

3. Med forbehold om godkjenning i Fellesnemnda SAS blir Stokke kommune med på å stille 
garanti for låneopptak til å finansiere planleggingskostnader.  



Saken skal til behandling i Stokke formannskap 30.3. og kommunestyret 11.4.16 

Vurdering og anbefaling  

Det er vanskelig for prosjektleder å ha en formening om saken, annet enn på prinsipielt grunnlag. 

Kravet til nøkternhet tilsier varsomhet i slike saker. Før vi har klar en rammesak med oversikt over 
ny kommunes økonomi så anbefales det ikke å inngå avtaler som øker kommunens forpliktelser 
eller risiko for utbetaling. På prinsipielt grunnlag ønsker derfor ikke prosjektleder å anbefale 
Fellesnemnda å uttale seg positivt til en slik garanti. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                     Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                           Saksbehandler 

 

 

 

 



  

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling 

 

Arkivsak nr  14/2944 

Saksbehandler: Steinar Lien 

Bypakke Tønsbergregionen. Stokke kommunes videre deltakelse. 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
07/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø 27.01.2016 
02/2016 Formannskapet 03.02.2016 
 Kommunestyret  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Stokke kommune trekker seg fra deltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG) 

1. Rådmannen vurderer nærmere når den administrative deltakelsen skal opphøre i 
løpet av 2016. 

2. Stokke kommune stiller ikke garanti for låneopptak til å finansierer 
planleggingskostnader.  

 

Ordfører fremmet forslag om ett nytt pkt. 3: 

Saken oversendes til behandling i Fellesnemnda SAS. 

 

 
Dokumenter i saksmappen 
F-sak 92/2015,  Valg av representanter til overordnet styringsgruppe 
 
Sammendrag 
Stokke kommune har deltatt i  prosjektet Bypakke for Tønsbergregionen sammen med 
Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. 
Hovedoppgaven for prosjektet har vært å planlegge en ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy. 
Den 17.12.15 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunegrensen 
mellom Stokke og Tønsberg skal justeres slik at Vear blir en del av Tønsberg kommune fra 
1.1.17. Planleggingen av ny fastlandsforbindelse, som kan berører Vearområdet,  vil derfor 
ikke angå det resterende Stokke og nye Sandefjord kommune. Rådmannen foreslår at 
Stokke trekker seg ut av prosjektet både når det gjelder planleggingen og eventuelle 
spørsmål om garantier.  
 
Faktaopplysninger / bakgrunn for saken 
Stokke kommune har deltatt på alle nivå i prosjektorganisasjonen tilknyttet Bypakke for 
Tønsbergregionen. Prosjektet har som hovedoppgave og planlegge en ny 
fastlandsforbindelse til Nøtterøy, samt andre tiltak i Tønsbergregionen som kan skape en 
miljøvennlig trafikkavvikling i regionen. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold 
fylkeskommune, Statens vegvesen og de berørte kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 
og Stokke.  



  

Stokke kommune har deltatt i følgende grupper: 

Overordnet styringsgruppe (OSG) : tre politikere 

Administrativ styringsgruppe (ASG) : rådmann og kommunalsjef 

Prosjektgruppe (PG) : kommunalsjef 

(Arbeidsgruppe 1 – gatebruksplan: ingen fra Stokke)   

Arbeidsgruppe 2 – fastlandsforbindelsen: Seksjonssjef  arealplan og byggesak 

Arbeidsgruppe 3 – tiltak i Hogsnes, Presterød, Teie og Tjøme: kommunalsjef (leder) 

Arbeidsgruppe 4 – kollektiv og sykkel: teknisk sjef 

Arbeidsgruppe 5 – økonomi: økonomisjef 

Informasjonsgruppe: rådgiver plan og utvikling 

 

Stokke kommune har deltatt i prosjektet med bakgrunn i at : 

· Minst ett av fastlandsalternativene til Nøtterøy berører Vear/Stokke geografisk. 
· Trafikksikring i Hogsnesbakken kan oppnås ved bygging og bomfinansiering av den 

planlagte Hogsnestunnelen. 

 

 

Den 17.12.16 fattet Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak om at det skal 
gjøres en grensejustering  mellom Stokke og Tønsberg slik at Vear blir en del av Tønsberg 
kommune fra 1.1.17. Dette vedtaket kom kort tid etter at Stokke formannskap hadde valgt 
sine nye representanter til OSG. 

Når Vear blir en del av Tønsberg,  vil ikke den delen av Stokke, som blir en del av nye 
Sandefjord, bli direkte berørt i de planer som skal utarbeides. Det bør derfor vurderes om 
Stokke skal trekke seg ut av prosjektet. 

 

I løpet av våren 2016 blir det forberedt 2 saker til politisk behandling i bypakkeprosjektet: 

 

1. Forslaget til planprogram for fastlandsforbindelsen har vært ute til høring med frist 
11.1.2016. Planområdet berører Vearområdet. I flg Plan- og bygningsloven skal 
planprogrammet vedtas av kommunen, eller av alle kommunene som berøres i 
dette tilfellet. Ettersom Vear er en del av Stokke fram til 1.1.17, må altså Stokke 

https://vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/Aktuelt/Planprogram-pa-horing1/


  

kommunestyre behandle denne saken, trolig i løpet av våren 2016. 
2. Prosjektet  forbereder  også en politisk sak om kommunale garantier for et 

låneopptak på nærmere 100 mill kr som er nødvendig for å gjennomføre 
planleggingen av fastlandsforbindelsen med mer. Et statlig vedtak om å få 
bomfinansiere fastlandsforbindelsen er ikke mulig å få før det foreligger en 
reguleringsplan. Planleggingskostnadene må derfor finansieres gjennom 
forskuttering og låneopptak med garantier fra kommunene og fylkeskommunen 
gjennom en andelsmessig fordeling av garantiansvaret. En slik forespørsel vil også 
bli presentert for Stokke i løpet av våren 2016 dersom ikke Stokke trekker seg ut av 
prosjektet.  

 
Juridiske grunnlag 
Plan- og bygningsloven 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen som følge av denne saken og rådmannens innstilling. 
 
Konsekvenser for nye Sandefjord kommune 
Ingen 
 
Barn- og unges interesser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
HMS/Folkehelse 
Ingen 
 
Vurdering og konklusjon 
Etter rådmannens vurdering er det ikke lengre noen grunn til at Stokke skal delta i 
bypakkeprosjektet. Det er vedtatt at  Vear skal bli en del av Tønsberg kommune fra 1.1.17. 
Ingen geografiske områder i resterende Stokke vil bli berørt av den kommende 
planleggingen og byggingen, hverken når det gjelder fastlandsforbindelsen eller 
Hogsnestunnelen. Bygging av Hogsnestunnelen vil også primært ha mest betydning for 
befolkningen på Vear, ettersom dette vil gi en tryggere atkomst til Tønsberg by. Rådmannen 
mener at deltakelsen i både politiske og administrative grupper kan opphøre, og at Stokke 
kommune ikke deltar i noe garantiansvar for låneopptak til planlegging. Det må imidlertid 
vurderes nærmere når det er  hensiktsmessig å trekkes kommunen ut av de ulike 
administrative gruppene blant annet der hvor kommunen fortsatt har et formelt ansvar ut 
2016. 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg Plan og Miljø             27.01.2016 
 
Behandling: 
Protokolltilførsel: 

Repr. Nina Brodahl (MDG) tar forbehold om endret stemmegivning i den videre 
behandling. 



  

Votering:  
Endringsforslag satt opp mot rådmannens innstilling. 
Endringsforslag tiltrådt (5-2) Mindretallet MDG og Krf. 

 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
1. Stokke kommune fortsetter sin deltagelse  i Bypakke Tønsbergregion. 
2. Som en konsekvens av dette er Stokke kommune med på å stille garanti for 

låneopptak til å finansiere planleggingskostnader. 
 

  

 

Formannskapet             03.02.2016 
 
Behandling: 
Votering:  

HPM 's innstilling  pkt. 1 og 2 enstemmig  tiltrådt  (7-0) 

Nytt forslag til pkt. 3 enstemmig tiltrådt ( 7-0) 

 

 

Formannskapets vedtak: 
1. Stokke kommune fortsetter sin deltagelse  i Bypakke Tønsbergregion. 
2. Som en konsekvens av dette er Stokke kommune med på å stille garanti for 

låneopptak til å finansiere planleggingskostnader. 
3. Saken oversendes til behandling i Fellesnemnda SAS. 

 

  

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/814 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Nyttårsmarkering 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
20/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemda setter en økonomisk ramme på kr 1,55 millioner kroner for ulike arrangementer i den 
nye kommunen 2016/2017. Dette dekker lokale arrangementer i Sandefjord, Andebu og Stokke 
nyttårsaften 2016, festkonsert i Hjertnes kulturhus 14. januar 2017, og folkefest i Badeparken 27. 
mai 2017. 

 

 
Sammendrag 

Nyttårskomiteen foreslår tre ulike markeringer av kommunesammenslåingen:  

• Lokale arrangement i de tre «gamle» kommunene på nyttårsaften 31.desember 2016 
• Nyttårskonsert i Hjertnes kulturhus 14.januar 2017 
• Folkefest i Badeparken 27.mai 2017. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.2016, sak 14/2016, og gjorde slikt vedtak: Fellesnemda 
setter en økonomisk ramme på kr 1,55 millioner kroner for ulike arrangementer i den nye 
kommunen 2016/2017. Dette dekker lokale arrangementer i Sandefjord, Andebu og Stokke 
nyttårsaften 2016, festkonsert i Hjertnes kulturhus 14. januar 2017, og folkefest i Badeparken 27. 
mai 2017.  
 
Bakgrunn for saken 

Det ble nedsatt en såkalt «Nyttårskomité» for å komme med innspill til hvordan det på best mulig 
måte kunne markeres at 3 kommuner avvikles 1. januar 2017 og en ny kommune oppstår.  

Komitéen består av følgende personer; Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord, Erlend Larsen, 
ordfører i Stokke, Bjarne Sommerstad, ordfører i Andebu og Arild Theimann, Arbeiderpartiet. 
Komitéen har hatt 2 møter 

 



Nærmere om arrangementene: 

Komiteens forslag til markering av kommunesammenslåingen i 2016/2017 omfatter tre forskjellige 
arrangementer. Alle arrangementene vil være åpne for alle, men ha ulik innretning.  

1. Lokale arrangementer i de tre kommunene på selve nyttårsaften 31.desember 2016. 
Innholdet i de lokale arrangementene defineres og prioriteres etter lokale behov, ønsker 
og tradisjoner.  

 

Økonomisk ramme: Komiteen anbefaler at det settes en ramme på kr 100 000 pr kommune, totalt 
kr 300 000. 
 
2.          Nyttårskonsert i Hjertens kulturhus lørdag 14. januar 2017. Dette er ment å være en 
høytidelig festkonsert i anledning av at den nye kommunen er etablert. Konserten vil ha en 
publikumsmessig begrensning på salens kapasitet. En del av plassene disponeres til inviterte 
gjester, og publikum for øvrig kan kjøpe billetter. 
 
Svein Rustad (Kunstnerisk leder av Musikk i Sandefjord kirke) er forespurt, og har takket ja til å 
være kunstnerisk leder for prosjektet. Han har forelagt komitéen et oppsett med tanker og ideer for 
mulige deltagere og innslag. Disse idéene nevnes kort oppsummert i det følgende; Vestfold 
Symfoniorkester, Sandefjord Storband, stort «voksenkor» og barnekor fra de 3 kommunene, kjent 
konferansier med tilknytning til SAS, kjente musikere/artister med nasjonalt virkeområde fra SAS, 
lokale innslag, humor og dans, nasjonale artister (ingen ennå forespurt), som eksempler nevnes 
Ole Edvard Antonsen, Mari Eriksmoen, Håvard Gimse, og mulige internasjonale artister. 

Rammen for konsertopplevelsen kan inneholde teatergrupper med tablåer, bilder fra de tre 
sammenslåtte kommunene på rådhusveggen og i foajé-området på Hjertnes, «kjente lokale 
historiske skikkelser» som «mingler» i foajéen og orkester som spiller mens publikum ankommer. 
Scenen og salen inne i Hjertnes kan være vakkert blomsterpyntet. Barn og unge fra skolene i SAS 
kan bli oppfordret til å lage tegninger og skrive ønsker for den nye kommunen, disse kan vises ute 
på rådhusveggen etter konserten. 

Det beregnes å invitere ca 150 gjester, deri blant det nye bystyret med ledsagere. Gjestene bør 
inviteres til en liten sammenkomst på rådhuset før konserten. 

Økonomisk ramme: Kostnadsramme for nyttårskonserten er beregnet til kr 750 000 minus 
billettinntekter i størrelsesorden kr 200 000. Det er behov for et beløp i størrelsesorden kr 550 000 
for å realisere dette prosjektet 

3.          Folkefest i Badeparken lørdag 27. mai 2017. Denne skal være åpen for alle og vise 
mangfoldet av tilbud og aktiviteter i den nye kommunen. Amfiet med scenen vendt ut mot parken 
vil være hovedarena for konserter med lokale artister og grupper på dagtid, og arena for en stor 
konsert med nasjonal interesse på kveldstid.  

Intensjon med Folkefesten er å vise bredde og mangfold av kultur og idrett i den nye kommunen 
med deltagelse fra frivillige lag og foreninger og flerkulturelle foreninger.  

Alle arrangementene skal være gratis gjennom hele dagen fra kl 12 – 23 såfremt programmet 
holdes innenfor rammen av politivedtektene. På scenen i Amfiet i Badeparken vises ulike 
opptredener av for eksempel kor, korps, revy og andre. 

Flere mulige ideer til innhold nevnes kort; Samarbeid med Handelstanden og Sandefjord Byen vår, 
kino for barn og unge på Hjertnes, åpent bibliotek med ulike tilbud, for eksempel 



forfattermøter/bokbad og matkultur. «Talentiade», invitere u – skolene i den nye kommunen til å 
vise fram ulike kulturuttrykk. Mulig fotballturnering i Badeparken på dagtid. Invitere kor og ulike 
band/orkestre til oppvisning på scenen. 

Som en avslutning er tenkt et nasjonalt band, for eksempel Åge Aleksandersen, DeLillos eller 
andre. 

Økonomisk ramme: Kostnader for all aktivitet, og lys og lydbistand på scenen på dagtid, ca 200 
000 kr. Kostnader for et nasjonalt band med lys og lydbistand for å «dekke» hele Badeparken, er 
anslagsvis kr 500 000. Det betyr at samlet kostnadsramme for Folkefesten vil være kr 700 000. 

Disse arrangementene vil ha en total kostnadsramme på kr 1.55 mill kr. Det vil også være naturlig 
å søke private sponsorer og eventuelle offentlige støtteordninger, og disse midlene vil da komme til 
fratrekk – slik at Fellesnemnda sitt økonomiske bidrag reduseres. 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                          Siri Fristad Mathisen 
Prosjektleder                                                                                 Saksbehandler 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/843 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
21/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda, jfr. FN sak 80/15, 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter.  

Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring.  

 

 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 15/2016, og gjorde slikt vedtak: Utbetaling av 
møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda jfr. FN sak 80/15 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter. 
Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring.  

Bakgrunn 

I Fellesnemndas møte den 19.1.2016,saksnr. 14/2016 eventuelt, etterlyste representanten Nils 
Ingar Aabol tilbakemelding vedrørende godtgjøring for folkevalgte og ber prosjektleder om å 
kartlegge dette. 

Saksfremstilling 

Fellesnemnda behandlet temaet om møtegodtgjørelse til medlemmer av fellesnemnda, 
partssammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda den 13.02.2015 sak 4/15. Her 
fattet Fellesnemnda følgende vedtak: 

1.          Den enkelte kommune behandler sine folkevalgte og tillitsvalgtes godtgjørelser i 
henhold til gjeldende reglement om møtegodtgjørelse frem til valget 2015.  

2.          Organisasjonskomiteen i den enkelte kommune legger frem forslag for 
kommunestyret/bystyret om hvilke godtgjørelser den enkelte folkevalgte og tillitsvalgte skal 



ha for arbeide i Fellesnemnda/partsammensattutvalg.  

3.          Ny organisasjonskomite legger sak om møtegodtgjørelse for Fellesnemndas 
medlemmer frem for Fellesnemnda.  

Fellesnemnda vedtok videre i møte den 25.8 sak 49/15 at «Det nedsettes et utvalg bestående av 
en politiker fra hver kommune som foreslår satser for frikjøp og godtgjørelse av politikere som er 
med i fellesnemnda og tilhørende utvalg frem til konstituerende kommunestyremøte 2016». 

Utvalget for godtgjørelser la fram sitt første forslag til Fellesnemnda den 27.10.2015 og endelig 
forslag som Fellesnemnda behandlet 17.11.2015 sak 80 Godtgjørelse til PSU og Fellesnemnd. 
Vedtak:  

Som honorar for de valgte delegater i Fellesnemda/Partssammensatt utvalg i perioden fram til 
1.jan 2017 foreslås følgende: 

Fast godtgjørelse for hele perioden: Kr. 30 000,- 

 
Godtgjørelsen gjelder samtlige medlemmer, inklusive ordførere. 

 
Dersom en representant er fraværende i mer enn 1/3 av møtene, reduseres godtgjørelsen med 
25%. 

 
Varamedlemmer godtgjøres pr. møte med kr. 2 000,-. 

 
For alle oppnevnte underutvalg er det en godtgjørelse på kr. 1200,- pr møte. 

 
Kjøregodtgjørelse honoreres etter statens satser + legitimerte kostnader som f.eks 
bompenger/parkeringsavg. 

Fellesnemndas vedtak er godkjent av bystyret og kommunestyrene i de tre kommunene i 
desember 2015. 

Konstituerende møte for Fellesnemnd og PSU fant sted den 17.11.2015. Fram til denne dato skulle 
møtegodtgjørelse til Fellesnemnd, PSU og andre utvalg nedsatt av Fellesnemnda bli dekket av den 
kommunen som representanten tilhørte og med de satser og reglement for godtgjørelse som gjaldt 
for den enkelte kommune. Jfr. vedtaket i sak 4/15.  

Det forutsettes at dette er håndtert som forutsatt. Dersom dette ikke er gjennomført må 
representantene selv fremme dokumenterte krav om utbetaling til sin kommune.  

Prosjektleder anbefaler at det utarbeides en rutine hvor utbetalingene ihht vedtaket i sak 80/15 
foretas 2 ganger i 2016 hhv i juli og november. Dette for å sikre at fellesnemndas vedtak om 
avkortning blir håndtert korrekt. Videre er det ønskelig å samle det administrative arbeidet med 
godtgjørelsene til 2 perioder. 

Det foreslås at utbetalingen av godtgjørelsen foretas av den kommunen som representanten 
tilhører og at kommunene fremmer refusjonskrav til prosjektleder. Dersom utbetalingen skulle skje 
fra Sandefjord så måtte representantene fra Stokke og Andebu legges inn i lønnssystemet til 



Sandefjord. Dette vurderes som lite hensiktsmessig.  

Pr. 22.2.2016 er følgende utvalg innenfor ordningen: Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg, 
Ansettelsesutvalget, Arbeidsutvalget, Kommunevåpen og ordførerkjede, Nærdemokrati, 
Reglement for folkevalgte og Bli kjent.  

Det presiseres at de som er medlem både i PSU og FN kun skal ha én godtgjøring.  

Rutine: 

1.          Utbetaling foretas til representantene i de tre kommunene av de respektive 
kommuner ihht fellesnemndas vedtak i sak 80/15 av 17.11.2015.  

2.          Registrering av møteaktivitet, deltakelse og forfall i 2016 registreres av møtesekretær 
for de ulike utvalg i henhold til fastsatt skjema. Disse oversendes til møtesekretær for 
fellesnemnda (Stokke) som fortløpende utarbeider av en samlet oversikt.  

3.          Samlet oversikt fordelt på perioden 17.11.2015 til 15.6.2016 og 16.6.2016 -
18.10.2016 oversendes til ansvarlige for utbetaling av godtgjørelser i de respektive 3 
kommunene. Utbetalingen til medlemmer av fellesnemnda og partsammensattutvalg skjer 
med kr. 15.000,- i juli og kr. 15.000 i november forutsatt at ikke avkortningsreglene kommer til 
anvendelse. Godtgjørelsene til varamedlemmer og til medlemmer i underutvalg vil også 
foretas i juli og november 2016. 

4.          Møtedeltakerne sender krav om kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader som f.eks 
bompenger/parkeringsavgifter til rådmann i sin kommune for perioden angitt i pkt. 3.  Frist for 
innlevering er 21.6 og 24.10.  Den enkelte kommunes reiseregningsskjema o.l. skal benyttes. 
Det skal vedlegges kvittering for utlegg (unntak for bomavgifter). Rådmannen sørger at det 
foretas kontroll av innleverte krav i overstemmelse med pkt. 3. Utbetalingene vil finne sted i 
juli og november 2016. 

5.          Samlet refusjonskrav jfr. pkt 3 og 4 sendes umiddelbart etter utbetaling fra hver 
kommune til regnskapsansvarlig for SAS i Sandefjord kommune. 

Konklusjon 

Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensattutvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda jfr. FN sak 80/15 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter. 
Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                  Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                        Saksbehandler 
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Arkivsak nr 16/845 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Omstillingsavtale for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
22/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument som gir 
forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående sammenslåingsprosessen. 

 

Vedlegg: 
Omstillingsavtale for Sandefjord kommune 
 
Sammendrag 

En arbeidsgruppe har laget et utkast til omstillingsavtale, i samsvar med vedtak i Fellesnemda 
27.10.2015. Arbeidsgruppen har bestått av to hovedtillitsvalgte fra PSU og to 
arbeidsgiverrepresentanter. Dokumentet har vært til høring i de tre kommunene ved rådmennene 
og i alle fagforeningsorganisasjonene. 

Arbeidsutvalgets behandling: 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 16/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument som gir 
forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående sammenslåingsprosessen. 
 
Saksfremstilling 

Omstillingsavtalens formål er å gi retningslinjer og rammer for hvordan omstillingsprosessen skal 
gjennomføres, samt å  

• sikre en ryddig og forutsigbar prosess gjennom en plattform og spilleregler for 
organisasjonsendring 

• medvirke til at tilsatte har trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet  
• avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som 

skal gjelde i den nye kommunen 

KS og Deloitte har utarbeidet veilederen Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger (2015) 
hvor anbefales at partene på et tidlig tidspunkt i prosessen bør utarbeide et omstillingsdokument, 



som et av flere styringsdokumenter. Dokumentet skal gi føringer for hvordan omstillingen skal 
foregå og hvilke personalpolitiske tiltak som skal iverksettes.  

Den foreliggende omstillingsavtalen supplerer eksisterende lover og avtaler og begrenser ikke de 
rettigheter eller plikter som følger av lover, forskrifter og avtaleverk mellom arbeidsgiver og 
ansattes organisasjoner. 

Omstillingsavtalen kan sammenlignes med en midlertidig arbeidsgiverpolitisk strategi for selve 
omstillingsperioden, det vil si forut for kommunesammenslåingen og i en hensiktsmessig og 
avgrenset periode etter etableringstidspunktet.  

Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å benytte disponible ressurser på en 
hensiktsmessig og effektiv måte. For å lykkes med dette er det en forutsetning at alle ansatte er 
motivert for og delaktige i etableringen av nye Sandefjord kommune. Omstillingsavtalen gir støtte til 
hvordan målet skal oppnås, og på en slik måte at medarbeideres trivsel, helse, miljø og sikkerhet 
ivaretas. 

Innhold 

Avtaledokumentet er bygget opp i fem deler. I det følgende gjennomgås hovedinnholdet.  

Del I er en intensjonserklæring om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og 
tillitsfullt samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte.  

Del II gir føringer for partenes ansvar, og definerer hvordan samarbeidet skal organiseres. Avtalen 
definerer arbeidsgiver som de tre nåværende kommuner i tillegg til nye Sandefjord kommune. 
Dette fordi prosessene starter i eksisterende kommuner, og fortsetter inn i den nye kommunen når 
det formelle arbeidsgiveransvaret overføres 1.januar 2017. 

Avtalens del III omhandler medbestemmelse og informasjon, og forutsetter at det etableres gode 
samarbeidsarenaer mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Den enkelte leder har plikt til å informere 
sine ansatte. Ansatte som blir direkte berørt har rett på en individuell samtale 
(kartleggingssamtale). Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides og gis opplæring i rutiner, 
retningslinjer, og rammene rundt kartleggingssamtaler. Dette for å sikre gode prosesser, trygghet 
og likebehandling av ansatte.  

I Omstillingsavtalen del IV forplikter arbeidsgiver mht utvikling av organisasjonskart, organisasjons- 
og bemanningsplaner når det er formålstjenlig. Slike planer skal legges frem for arbeidstakernes 
tillitsvalgte til drøfting, i samsvar med dagens lov og avtaleverk. Organisasjons- og 
bemanningsplaner kan omhandle lokalisering, organisasjonsstruktur, hovedoppgaver og generelle 
krav til kompetanse. Dette er områder som det arbeides løpende med, både på det enkelte 
kommunalområdene og i prosjektledelsen. 

Avtalen del V omhandler virkemidler. Den slår fast at det tilligger øverste arbeidsgiverpart å 
bestemme hvilke virkemidler som er nødvendige i omstillingsprosesser, og hvem som eventuelt 
skal tilbys hvilket virkemiddel. Virkemidlene er ulike, og kan blant annet komme til anvendelse 
dersom ansatte defineres som overtallige og det ikke finnes annet passende arbeid i nye 
Sandefjord kommune. Alle tiltak skal være initiert av arbeidsgiver og beslutning tas av øverste 
arbeidsgiver, dvs. rådmann/prosjektleder nye Sandefjord. 

Det følger av omstillingsavtalen at følgende planer og dokumenter skal utarbeides:  

1.          Mal for kartleggingssamtale 



2.          Informasjonsplan 

3.          Organisasjonskart 

4.          Bemanningsplaner 

5.          Kompetanseplaner 

6.          Kriterier for overtallighet, herunder ansiennitet 

7.          Prosedyre for innplassering av ansatte ved overtallighet 

8.          Prosedyrer for bruk av virkemidler ved omstilling 

9.           Delegasjonsreglement for ledere/arbeidsgiver 

Prosjektleders vurdering 

Omstillingsavtalen er et viktig grunnlagsdokument. Avtalen gir et signal om en tydelig og villet 
arbeidsgiverpolitikk og en prosess som skal preges av respekt, åpenhet, redelighet og tillit. 
Dokumentet skal gi partene, arbeidstakere og arbeidsgiver en forutsigbarhet i prosessen frem mot 
sammenslåingen og etableringen av en ny kommune.  

Intensjonene og grunnlaget må være kjent og følges opp av alle ledere, og avtalen gir en god 
ramme for omstillingsarbeidet som skal gjennomføres.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                        Magne Eckhoff 
Prosjektleder                                                              Saksbehandler 
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Omstillingsavtale for Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner i etableringen av Sandefjord kommune (0710) 
 
Avtalen er inngått mellom SAS kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i  
Unio, LO, Akademikerne og YS 
 
Denne avtalen gjelder virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16 og 
supplerer eksisterende lover og avtaler. Avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter 
som er forankret i lover, forskrifter og det øvrige avtaleverk mellom arbeidsgiver og ansattes 
organisasjoner 
 
 
Del I – Mål og intensjoner 
 
En forutsetning for å kunne effektivisere bruken av ressurser, er at alle ansatte er motivert 
for - og delaktige i - alle omstillingsprosesser. 
 
Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å bruke disponible ressurser på en 
hensiktsmessig og effektiv måte, slik at alle ansatte i størst mulig grad får oppgaver som 
er tilpasset den enkeltes kompetanse og at arbeidsoppgavene oppfattes som utfordrende og 
utviklende. Arbeidet må organiseres slik at både trivsel, helse, miljø og sikkerhet ivaretas. 
Kartlegging av personalmessige forhold og konsekvenser er således av avgjørende betydning 
for en vellykket omstilling, jfr. § 9.  
 
Partene er enige om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og tillitsfullt 
samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte. Deltakerne 
må gis reell innflytelse og det innebærer samtidig at deltakelse forplikter. 
 
Dette innebærer blant annet: 

• Det utarbeides prosedyrer som fastsettes etter drøftelser med 
arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte for å gi en størst mulig felles forståelse av 
aktuelle virkemidler 

• Det må søkes etablert en felles oppfatning av hva som er målet for omstillingene 
• Det er et stort behov for informasjon og dialog, på alle nivåer, blant annet for 

at det skal bli mulig å skape felles mål og sammenfallende virkelighetsoppfatning 
 
Gode omstillingsprosesser krever godt lederskap og ansvarlige tillitsvalgte på alle nivåer og 
vil kunne kreve økte ressurser i en overgangsfase. Nødvendig planlegging og forarbeid er en 
forutsetning for en vellykket gjennomføring av omstillingsprosesser. En eventuell reduksjon i 
bemanningen som følge av overtallighet ved selve etableringen av nye Sandefjord kommune 
skal som hovedregel skje ved naturlig avgang og ikke ved oppsigelser. Ansatte som er 
definert som overtallige, vil bli tilbudt annet arbeid. Den som eventuelt blir omplassert må 
akseptere endring i ansvars- og arbeidsoppgaver. 
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Denne avtalens formål er å gi nærmere retningslinjer for hvordan stillingsprosessen skal 
gjennomføres for å sikre en ryddig og forutsigbar prosess, skape felles plattform og 
spilleregler for organisasjonsendring, medvirke til at den enkelte tilsatte har trygghet i 
arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet samt avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, 
prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som skal gjelde i den nye kommunen. Det legges som 
prinsipp at lønnsforskjeller skal harmoniseres over tid. 
 
Del II - Alminnelige bestemmelser 
 
§ 1 Partenes oppfølgingsansvar 
Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune er ansvarlig for at denne 
avtalen blir gjort gjeldende for alle nivåer i det som blir nye Sandefjord kommune. 
Arbeidsgivers oppfølging av omstillingsavtalen skjer i prosjektleders/rådmannens 
styringslinje overfor kommunalområdene som har ansvaret for den videre utforming og 
operative gjennomføring av omstillingstiltak. 
 
De hovedtillitsvalgtes oppfølging skjer via de tillitsvalgte i avdelingene, enhetene, seksjoner 
og på kommunalområdene tilknyttet denne avtale. 
 
Avtalepartene kan underveis ta opp til vurdering avtalens virkemåte og praktisering. 
 
§ 2 Grunnlag 
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 legges til grunn ved sammenslåing av Stokke, Andebu og 
Sandefjord kommuner og skal sikre ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen. 
Partene i Stokke, Andebu og Sandefjord står overfor betydelige omstillingsprosesser for å 
legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kvalitativt gode tjenester i nye 
Sandefjord kommune, i samsvar med kommunestyrets krav og forventninger. Videre vises 
det til at forhandlingsutvalgets utredning har som sentralt tema at det tilrettelegges for gode 
rammebetingelser for omstilling og utvikling av kommunen som arbeidsplass. 
 
§ 3 Formål 
Denne avtalen skal bidra til ryddige endringsprosesser og en korrekt personalbehandling, 
ivareta arbeidsgivers behov for kontinuitet i arbeidsoppgaver og kompetanse, samt 
arbeidstakers behov for medvirkning og forutsigbarhet knyttet til forhold som berører egen 
arbeidsplass. Partene skal bidra til realisering av dette formål. 
 
§ 4 Definisjoner 
Med ansatte/arbeidstakerne menes her alle som har et ansettelsesforhold i Stokke, Andebu 
og Sandefjord kommuner og i nye Sandefjord kommune, jfr. aml. § 1-8. Med arbeidsgiver 
menes den enkelte leder i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner og nye Sandefjord 
kommune. Med arbeidstakernes tillitsvalgte menes i denne avtalen tillitsvalgte i h.h.t 
partenes Hovedavtale. Med øverste arbeidsgiverpart menes 
kommunalsjef/prosjektleder/rådmann og tilsvarende, eller den øverste arbeidsgiverpart 
bemyndiger. 
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§ 5 Varighet 
Partene er enige om at det er hensiktsmessig til enhver tid å ha en velfungerende 
omstillingsavtale i etableringen av nye Sandefjord. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse til  
31. desember 2017. Arbeidsgiver kan forlenge avtalen. 
 
Del III - Medbestemmelse og informasjon 
 
§ 6 Gjennomføring 
For å sikre medbestemmelse etter denne avtalen skal nye Sandefjord kommune etablere 
hensiktsmessige, gode samarbeidsarenaer med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det skal 
etableres gode rutiner rundt de avtalte samarbeidsarenaene mellom ledelsen og de 
tillitsvalgte. 
 
§ 7 Informasjonsplan 
Arbeidsgiver har ansvar for å utarbeide en informasjonsplan. Informasjon skal gis på en måte 
som når frem til alle, gjennom bruk av både skriftlige og muntlige informasjonskanaler (for 
eksempel nyhetsskriv, intranett, personalmøter, allmøter m.m.). Det tas forbehold om 
fortrolig informasjon, som evt. må bearbeides før den bringes videre til arbeidstakerne, 
enten informasjonen kommer fra fellesnemda, kommunestyret eller ledelsen. 
 
§ 8 Leders ansvar 
Den enkelte leder med personalansvar har gjennom hele omstillingen plikt til å informere 
sine ansatte, med særlig fokus på de som vil bli berørt av omstillinger, om forhold som 
berører organisasjonsenhetens oppgaver og arbeidstakerens stilling. 
 
§ 9 Kartleggingssamtaler 
Omstillingsprosesser som er av vesentlig betydning skal understøttes ved konkret involvering 
av den enkelte ansatte. Leder skal sørge for at alle ansatte som blir direkte berørt, får en 
særskilt individuell samtale (kartleggingssamtale). 
 
Kartleggingssamtalen skal ha som siktemål å styrke leders og ansattes gjensidige kunnskap 
om individuelle forhold som har betydning for den ansatte i tilknytning til den aktuelle 
endring, (relevant formal- og realkompetanse, tjenestetid i virksomheten, personlige og 
sosiale forhold, ønsker og behov relatert til arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår m.m.). Leder 
benytter utarbeidet mal for slike samtaler. Samtalene skal dokumenteres skriftlig etter 
fastsatt mal, og som underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker. Den ansatte kan ha med 
en tillitsperson i samtalen. 
 
Del IV – Overordnede planer i endringsprosesser 
 
Dette omstillingsdokumentet forutsetter at det utarbeides et overordnet organisasjonskart 
samt organisasjons- og bemanningsplaner, der det er formålstjenlig. Disse planene skal så 
tidlig som mulig legges frem for arbeidstakernes tillitsvalgte til drøfting.  
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Organisasjonsplanene vil kunne omhandle lokalisering (der det er klart), organisasjons 
struktur, hovedoppgaver og generelle krav til kompetanse. Bemanningsplanene vil bl.a. angi 
aktuelle arbeidsområder, tjenestesteder, type kompetanse og antall årsverk eller stillinger.  
 
Del V – Virkemidler 
 
Det tilligger øverste arbeidsgiverpart å bestemme hvilke virkemidler som er nødvendige for å 
nå de mål som er satt for de ulike omstillingsprosesser, samt hvem som eventuelt skal tilbys 
hvilket virkemiddel. Beslutninger fra øverste arbeidsgiverpart om eventuelle konkrete 
virkemidler skal tas opp med arbeidstaker etter denne avtalen, og den ansatte det gjelder 
har i denne sammenheng rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen tillitsperson. 
Partene er enige om at hver enkelt personaltilpasning må vurderes for seg. Arbeidsgivers 
konkrete tilbud er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal gjøres til gjenstand for 
individuell avtale. 
 
§10 Endring av oppmøtested 
Ansatte som får betydelig økt arbeidsreise (reisetiden øker med minimum 40 minutter hver 
vei fra hjem til nytt arbeidssted) kan vurderes innvilget særskilte tilrettelegginger eller 
kompensasjoner i en overgangsfase. Overgangsfasen kan ikke vare lenger enn 
omstillingsavtalens varighet. 
 
§ 11 Lønnstilskudd for å beholde sentrale nøkkelpersoner 
For arbeidstakere som øverste arbeidsgiverpart vurderer som sentrale nøkkelpersoner i 
omstillingsprosessen, og som det er nødvendig å beholde i selve omstillingsperioden eller 
som står i stilling mot avtalt bindingstid, kan få utbetalt et ekstra lønnstilskudd. 
Lønnstilskuddet gis selektivt, og det er pensjonsgivende. Omfang av denne ordningen skal 
drøftes med den aktuelle arbeidstakerens tillitsvalgte. 
 
§ 12 Kompetanseutvikling for å fylle en oppgave eller stilling 
For at allerede ansatte skal fylle oppgaver og stillinger som kommunen etter 
endringsprosessen skal ha, kan ansatte tilbys kompetansetiltak. 
 
I forbindelse med slike kompetansetiltak kan det i særlige tilfeller gis permisjon med full lønn 
inntil 10 måneder. Ved slik støtte er det bindingstid etter endt utdanning. De nærmere vilkår 
for bindingstid reguleres ved kontrakt. Det kan også gis mulighet for ansatte til å tilpasse 
arbeidet til deltidsstudier. I så fall dekkes aktuelle studieavgifter. 
 
§ 13 Sluttvederlag 
Dersom alle øvrige virkemidler har blitt vurdert uten at man har funnet en løsning for en 
ansatt som er definert som overtallig, og det er ikke er annet arbeid eller løsning, kan det 
tilbys sluttvederlag for å stimulere til bemanningsmessige tilpasninger der oppgaver eller 
roller blir borte. Eventuell bruk av sluttvederlag skal drøftes med de tillitsvalgte. 
Sluttvederlaget kan gis med et beløp som tilsvarer lønn i 6 måneder. Etter en særskilt 
vurdering, bl.a. basert på alder og tjenestetid, kan sluttvederlag gis for en lengre periode 
inntil 12 måneder. Sluttvederlag forutsetter at den ansatte selv sier opp sin stilling.  
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§ 14 Studiestønad ved avslutning av ansettelsesforhold 
Alternativt til sluttvederlag ved overtallighet, kan det tilbys studiestønad for å stimulere til 
bemanningstilpasning. Kontrakt må inngås med den enkelte ansatte med bakgrunn i den 
ansattes oppsigelse og stillingsfratredelse.  
 
Studiestønad kan gis dersom dette direkte kan løse en mulig overtallighet. Avtale om 
studiestønad innebærer at den ansatte selv må skaffe seg studieplass. Studiestønad 
utbetales som en engangssum og innebærer at arbeidstakeren avslutter sitt arbeidsforhold i 
kommunen.  
 
§ 15 Overgang til ekstern virksomhet 
Det kan oppstå situasjoner hvor det ikke fremkommer interne løsninger på overtallighet 
innen nye Sandefjord kommune. Dersom en ekstern arbeidsgiver har et rekrutteringsbehov 
skal det vurderes om arbeidsforholdet kan bli avløst av det nye arbeidsforholdet, ved at 
arbeidsgiver i nye Sandefjord kommune legger til rette for rask overgang. For å stimulere til 
denne type løsninger kan nye Sandefjord kommune i særlige tilfeller dekke lønnsmidler i 
inntil tre - 3 måneder for arbeidstaker som blir fast tilsatt hos ekstern arbeidsgiver. 
Tilretteleggingen av slikt tilbud skjer på de vilkår de involverte arbeidsgivere avtaler.  
 
§ 16 Annet 
Det vises til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 3.4 om omplassering og videreføring av 
stillingens lønn ved overgang til lavere lønnet stilling innad i nye Sandefjord kommune. 
 
 
Omstillingsavtale for Sandefjord kommune (0710), xx. xxx 2016 
 
 
For Stokke kommune, ved rådmann: 
For Andebu kommune, ved rådmann: 
For Sandefjord kommune, ved rådmann: 
For nye Sandefjord kommune representert ved prosjektleder/rådmann: 
 
 
For Arbeidstakerorganisasjonene representert ved hovedtillitsvalgte: 
 
 
Fra Unio 
Fra LO 
Fra Akademikerne 
Fra YS 
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Dokumenter som skal utarbeides og som nevnes i Omstillingsdokumentet 
 

1. Mal for kartleggingssamtale 
2. Informasjonsplan 
3. Organisasjonskart 
4. Bemanningsplaner 
5. Kompetanseplaner 
6. Kriterier for overtallighet 
7. Prosedyre for innplassering av ansatte ved overtallighet 
8. Prosedyrer for bruk av virkemidler ved omstilling 
9. Delegasjonsreglement for ledere/arbeidsgiver 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/214 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Statusoppdatering - søknad om midler til infrastruktur 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
23/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
      
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
Orientering: Søknad om støtte til infrastruktur 
Informasjon om tilskuddsordning (L)(311167).pdf (L)(287315) 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.2016, sak 18/2016, og gjorde slikt vedtak: Saken tas til 
orientering.  
 
Saksfremstilling 

Det vises til behandling Fellesnemnda i januar 2016.  

Saksfremlegg og vedtak fra Fellesnemnda sak 5/2016.  

Det legges opp til muntlig orientering i møtet. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                            Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                  Saksbehandler 

 

 

 



 

 
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. 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Fellesnemnda             19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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.  
 

 

 

 



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Jørgen Teslo 

22247260 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkeskommunene 

Kommunene   

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/5265 29.02.2016 

 

Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg 

sammen 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om 

støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om 

sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016. 

 

Mål for ordningen 

Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til 

fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Det ble lagt 

vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer 

hensiktsmessig kommunestruktur. 

 

Hvem kan søke? 

Fylkeskommuner og kommuner kan søke i samråd med hverandre. Dette innebærer at både 

fylkeskommuner og kommuner kan være prosjekteier, men begge parter må stå som søkere. 

Unntak gjøres for rene kommunale tiltak (tiltak som bare berører kommunen), der kommunen 

kan søke alene. Kommunen skal da orientere fylkeskommunen om søknaden. 

 

Hva kan det søkes om støtte til? 

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre 

digitaliseringstiltak. Med veier menes for det første ulike typer veier som for eksempel 

bilveier, gang- og sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre infrastruktur 
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knyttet til disse veiene som for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak 

mv., og for det tredje ulike forvaltningsoppgaver knyttet til disse tiltakene som for eksempel 

planlegging mv. Med bredbånd menes det støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og 

fylkeskommunenes egen infrastruktur, og da til tiltak som har betydning for byggingen av den 

nye kommunen. Med andre digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale 

tjenester. 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvordan det vil gagne 

sammenslåingsprosessen. Videre må søknaden inneholde en kort plan for gjennomføring av 

tiltaket, summen det søkes om og en finansieringsplan. Ved tiltak der fylkeskommunen og 

kommunen søker sammen må det også fremgå hvem som er prosjekteier og hvordan partene 

skal forholde seg til hverandre i gjennomføringen av prosjektet. 

 

Tildelingskriterier 

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene opp mot målet for ordningen. 

Totalbevilgningen for ordningen er begrenset, så søkerne kan ikke regne med å få 

fullfinansiert prosjektene. Om en søker har flere tiltak kan det ikke regnes med å få støtte til 

samtlige.  

 

Videre må følgende kriterier være oppfylt: 

- Tiltaket må befinne seg fysisk i en kommune som har fattet vedtak om å slå seg 

sammen innen 1. juli 2016.  

- Tiltaket må være planlagt iverksatt innen 31.12.2018. 

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen for ordningen er 11. april 2016. Dette innebærer at det kan søkes om midler til 

prosjekter i kommuner som er i prosess i kommunereformen før det er fattet lokale vedtak om 

at kommunene skal slå seg sammen. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet formelle 

vedtak lokalt om sammenslåing. 

 

Oppfølging og kontroll  

Midlene skal brukes i tråd med søknaden. Det skal gis bekreftelse av at tiltaket er iverksatt 

innen 31.12.2018. Det skal framlegges bekreftelse fra kommunerevisjonen om at midlene er 

brukt i henhold til formålet og framlagt finansieringsplan når tiltaket er gjennomført. Ubrukte 

midler (midlene er ikke brukt i henhold til formålet eller utgiftene er lavere enn antatt) kan bli 

krevd tilbakebetalt til departementet.  

 

Kontaktinformasjon 

Søknader sendes: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep  

0032 OSLO 

 

Elektronisk: postmottak@kmd.dep.no 

mailto:postmottak@kmd.dep.no
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Ved spørsmål om ordningen, kontakt: 

Jørgen Teslo, seniorrådgiver, jorgen.teslo@kmd.dep.no, 22 24 72 60 

Hanne Thonstad, seniorrådgiver, hanne.thonstad@kmd.dep.no, 22 24 72 18 

 

Med hilsen  

 

 

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Jørgen Teslo 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

mailto:jorgen.teslo@kmd.dep.no
mailto:hanne.thonstad@kmd.dep.no


 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/839 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Valg av depotleverandør for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
24/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda søker eierskap for Nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 2017. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg1 Faglig og økonomiske vurdering av depotløsning 
Vedlegg2 Sandefjord tilsynsrapport datert 18 12 2013 
Vedlegg3 Sandefjord tilsynsrapport del 2 
Vedlegg4 Skjematisk oversikt depotløsninger 
Vedlegg5 Svar fra Vestfoldarkivet 
Vedlegg6 Tilbud til Sandefjord om eierskap IKA Kongsberg 
Vedlegg7 Tjenestebeskrivelse IKA Kongsberg 
 
Sammendrag 

Nye Sandefjord kommune er som en offentlig virksomhet pålagt å ha en depotordning for sine 
eldre og avsluttede arkiver, jfr Arkivlovens §6 og Arkivforskriften § 5-1. Lovkravet må være oppfylt 
fra den dato den nye kommunen formelt er etablert. Andebu og Stokke har i dag en slik ordning 
gjennom sitt eierskap i IKA Kongsberg, mens Sandefjord ikke har en depotordning. 

Det foreligger 3 alternativer for levering av slike tjenester: Nye Sandefjord kan etablere en egen 
depotløsning innenfor egen organisasjon, søke eierskap i Vestfoldarkivet under Vestfold-museene, 
eller søke eierskap i IKA Kongsberg. 

Prosjektgruppe arkiv er gitt mandat til å utrede tilgjengelige alternativer og anbefale hvilke 
depotløsning nye Sandefjord skal benytte. Denne saken er utarbeidet av en del-prosjektgruppe 
som har bestått av Eirin Farmen (Andebu), Jahn Pettersen (Stokke) og Mette Wiik (Sandefjord), og 
har blitt drøftet med Martin Torhaug (tillitsvalgt). Utfyllende arkivfaglige og økonomiske vurderinger 
fremkommer i vedlegg 1. Av de 14 overordnede målsettinger for ny kommune (jf. Forhandlings-
utvalgets utredning) er følgende 5 målsettinger spesielt lagt vekt på i dette arbeidet. «Den nye 
kommunen skal sikre: 

·          Tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike virksomhetsområdene. 



·          Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll. 

·          Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere. 

·          Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. 

·          Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre 
tjenester for innbyggerne.» 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 26/2016 og gjorde slikt vedtak:  
Fellesnemnda søker eierskap for Nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 2017.  

Saksutredning 

Om nye Sandefjord skulle ønske å etablere en egen depottjeneste innen egen organisasjon må en 
rekke forutsetninger oppfylles. En slik etablering krever svært store økonomiske investeringer, og 
vil i tillegg by på store utfordringer relatert til tilgang på nødvendig spesial-kompetanse.  

Vestfoldarkivet har begrenset erfaring med forvaltning av offentlige arkiver, og er avhengig av at 
kapasiteten/eierskapsmassen økes betydelig for å kunne ivareta de lovkrav og forventninger som 
stilles til en offentlig depotinstitusjon. Vestfoldarkivet må, for å kunne motta og forvalte de tre 
kommuners arkiver, foreta en betydelig byggeteknisk utvidelse, som pr dato verken er planlagt, 
besluttet eller kostnadsvurdert. Forutsetningene for om Vestfoldarkivet skal klare å imøtekomme 
lovkravene i Arkivlov med forskrift inneholder svært mange usikkerhetsmomenter. Vestfoldarkivet 
vil i beste fall være kunne tilby en fullt ut operativ depottjeneste først om anslagsvis 5 år.  

Av alternativene som er utredet er IKA Kongsberg den eneste depotinstitusjon som i dag 
imøtekommer alle lovkrav som stilles. Selskapet er profesjonelt drevet og kan levere alle tjenester 
som etterspørres fra dags dato.  

I saksutredningen er de alternativer som er utredet, basert på egen drift av depot, eller eierskap i et 
IKS som Andebu, Stokke eller Sandefjord kommuner i dag har eierandeler i. Lov om offentlige 
anskaffelser vil komme til anvendelse dersom Nye Sandefjord kommune velger å søke etter en 
løsning på det åpne marked.   

Faktaopplysninger/bakgrunn for saken 

Bakgrunn for at saken kommer opp nå, er knyttet til IKA Kongsbergs tilbud om eierskap til 
Sandefjord kommune av 06.10.2015, hvor det fremkommer at nye Sandefjord må gi tilbakemelding 
på sin beslutning innen 01.03.2016. Nye Sandefjord kommune har fått beslutningen utsatt, slik at 
fellesnemnda kan behandle saken i møte 15.03.2016. Da vil IKA Kongsberg formelt kunne 
behandle eventuell søknad i sitt representantskapsmøte i april 2016. 

Se vedlegg 1, «Faglige og økonomiske vurderinger av depotløsning» og vedlegg 4, «Skjematisk 
oversikt over depotløsninger». 

Juridiske grunnlag 

Som et offentlig organ er nye Sandefjord kommune underlagt bestemmelser og krav som stilles i 
Arkivloven med forskrift, hvor det fremkommer «Offentlege organ plikter å ha arkiv, og desse skal 
vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid», 



jfr. Arkivlova § 6.  

I Arkivforskrift § 5-1 (tredje og fjerde ledd) fremkommer det om arkivdepot og avleveringsplikt: 
«Kommunar og fylkeskommunar skal opprette eigne ordningar for arkivdepot. Som eit minimum 
skal slike ordningar innebere at det løpande ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ein 
stad, at ein har til rådevelde nødvendige lokale for oppbevaring av arkiva, jfr. kapittel IV (bygge-
tekniske krav til lokalene), og at ein etablerer rutinar som ivaretek dei spesifiserte krava til 
arkivdepot i kapitelet her. Kommunar og fylkeskommunar kan overføre depotoppgåver til ei 
interkommunal depotordning». 

Konsekvenser 

Det vises til pålegg etter utført tilsyn gitt Sandefjord kommune av Statsarkivet i Kongsbergs i 
tilsynsrapport del I og II av 18.12.2013, vedlegg 2 og 3. Dette innebærer at nye Sandefjord 
kommune snarlig må fremskaffe en depotløsning slik at avvikene kan lukkes. 

 
En konsekvens dersom nye Sandefjord ikke søker eierskap i IKA Kongsberg innen april 2016, vil 
være at neste mulighet for eierskap først vil oppstå dersom IKA Kongsberg planlegger 
gjennomføring av et byggetrinn III. Dette er ikke sannsynlig de kommende 15-20 år. En annen 
betydningsfull konsekvens er at nye Sandefjord mister muligheten til å få gjennomført viktige 
elektroniske deponeringer ved sammenslåingstidspunktet.  

Konsekvensen av å velge egendrevet depotløsning eller Vestfoldarkivet, vil være at nye 
Sandefjord vil ha en depotløsning operativ om anslagsvis 3-5 år. 

Økonomi 

Etablere og drive egen depotløsning, kostnad over 3 
år 

anslagsvis kr 23.100.000,- 

Eierskap i Vestfoldarkivet, kostnad over 3 år anslagsvis kr 15.300.000,- 
Eierskap i IKA Kongsberg, kostnad over 3 år beregnet til kr   6.500.000,- 

 

Det er knyttet noen usikkerhetsmomenter til alternativ 1 og 2, men disse er ikke av en slik 
størrelsesorden at de i vesentlig grad vil endre det økonomiske bildet, se også vedlegg 1. 

Prosjektleders vurdering og anbefalinger 

Prosjektleder understreker at nye Sandefjord må ha en depotleverandør som oppfyller alle lovkrav, 
fagkrav og forventinger som stilles til en profesjonell depotinstitusjon. Det er prosjektleders 
vurdering at arkivtjenesten har stor betydning for den nye kommunen, og at et godt samarbeid med 
en depotleverandør som kan bidra til utvikling og profesjonalisering av denne tjenesten er av stor 
betydning. 

Kommunene Andebu og Stokke har benyttet IKA Kongsberg som sin depotleverandør i lang tid, og 
har høstet svært gode erfaringer både til depottjenesten og andre krevende arkivfaglige oppgaver. 

IKA Kongsberg kan levere de etterspurte tjenester fra dags dato, en faktor som er svært vesentlig 
med tanke på den korte tiden til nye Sandefjord skal være fult ut operativ, også innen arkivfaget. 

IKA Kongsberg imøtekommer alle lovkrav og kan levere den beste faglige tjenesten til lavest mulig 
kostnad. Det er derfor prosjektleders anbefaling at nye Sandefjord søker eierskap i IKA Kongsberg 
fra 01.01.2017. 



 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                      Jahn Pettersen og Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                            Saksbehandlere 
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Notat 
 

Emne: Faglig vurdering av depotløsning for nye Sandefjord kommune  
 
Lovkrav til offentlige virksomheter 
Som et offentlig organ er nye Sandefjord kommune underlagt bestemmelser og krav som stilles i 
Arkivloven med forskrift, hvor det fremkommer «Offentlege organ plikter å ha arkiv, og desse 
skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og 
ettertid», jfr. Arkivlova § 6.  
 
I Arkivforskrift § 5-1 (tredje og fjerde ledd) fremkommer det om arkivdepot og avleveringsplikt: 
«Kommunar og fylkeskommunar skal opprette eigne ordningar for arkivdepot. Som eit minimum 
skal slike ordningar innebere at det løpande ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert ein 
stad, at ein har til rådevelde nødvendige lokale for oppbevaring av arkiva, jfr. kapittel IV 
(byggetekniske krav til lokalene), og at ein etablerer rutinar som ivaretek dei spesifiserte krava til 
arkivdepot i kapitelet her. Kommunar og fylkeskommunar kan overføre depotoppgåver til ei 
interkommunal depotordning». 
 
Hva ligger i begrepet depot - depotansvar 
I forhold til planleggingen og gjennomføringen av kommunesammenslåinger sett fra en arkiv-
faglig synsvinkel, spiller kommunens depotansvarlige/tjeneste en viktig rolle. De nedlagte 
kommuners arkiver skal avsluttes og gjøres klar for avlevering eller deponering. Enten 
kommunene benytter en interkommunal depotordning eller har egen ordning, vil den 
depotansvarlige måtte bidra i planleggingen og legge premisser for hvordan arkivene skal 
avsluttes og hvordan de skal behandles i ettertid. Dersom kommunene på forhånd ikke har 
sørget for en depotordning, er det svært viktig at dette gjøres i forbindelse med planleggingen av 
sammenslåingen.  
 
Under dette hører også behandling av de elektroniske systemene hjemme. Selv om mange 
kommuner fortsatt har papirbaserte arkiver, vil nær sagt alle ha bevaringsverdige arkivserier i 
elektronisk format. Elektroniske journaler, databaser og andre elektroniske registre skal også 
avsluttes og behandles i en kommunesammenslåingsprosess.  
 
Det vil i de fleste tilfeller være fornuftig å produsere historiske, søkbare databaser til bruk i 
administrasjonens daglige arbeid etter sammenslåingen – men dette vil ikke være tilstrekkelig. I 
tillegg må det produseres uttrekk av databasene for langtidsbevaring i arkivdepot. Dette 
uttrekket bør gjøres umiddelbart ved sammenslåingen. Uttrekket skal gjøres i samarbeid med 
depotinstitusjonen, i overensstemmelse med de regler Riksarkivarens har gitt, og de 
retningslinjer depotinstitusjonen arbeider etter. 
 
Beskrivelse av dagens løsninger 
Sandefjord kommune har i dag ingen avtale om depotordning for sine arkiver. Gamle arkiver er i 
dag bortsatt i forskjellige lokaler, og svært få av lokalene tilfredsstiller de krav som stilles til 
bortsettingsarkiver i Arkivloven med forskrift. Man har begrenset oversikt over hvilke arkiver som 
finnes, og i hvilke tilstand disse befinner seg. Det foreligger krav om utbedringer fra tilsyn utført 
av Statsarkivet i Kongsberg, se vedlegg 2 og 3. Disse avvikene er pr dato ikke lukket. 
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Andebu og Stokke kommune har gjennom sitt eierskap i IKA Kongsberg en godkjent 
depotordning som tilfredsstiller alle de krav som fremkommer av Arkivloven med forskrift. Begge 
kommuner har avlevert store mengder gammelt arkivmateriale til IKA Kongsberg. Det finnes 
fortsatt eldre arkivmateriale i kommunene som på sikt skal avleveres. Dette materialet er i 
hovedsak plassert i lokaler som tilfredsstiller lovkravene. 
 
Aktuelle løsninger 
I realiteten finnes det 3 alternative løsninger som vil kunne tilfredsstille de lovmessige krav til 
depotløsning i den nye kommunen. 

1) Etablere og drifte egen depotløsning som bygges opp etter de krav som stilles av 
Riksarkivaren og i Arkivloven med forskrift. 

2) Inngå eierskapsavtale med Vestfoldarkivene i Sandefjord. 
3) Benytte Andebu og Stokkes eksisterende eierskap i IKA Kongsberg som grunnlag til 

forhandling om ny avtale som også innbefatter Sandefjord kommune. 
 
Alle alternativene er gjennomførbare, og oversikt over i hvilke grad de forskjellige alternativer 
svarer ut kravene som stilles fremkommer i vedlegg 4) – Skjematisk oversikt depotløsning. 
 
Kartlegging av alternative løsninger 
Alternativ 1) – egendrevet depotløsning - er kartlagt ut i fra lovmessige krav som stilles samt en 
vurdering av forhold som er styrende for om nye Sandefjord vil ha mulighet til å etablere en slik 
løsning. 
 
Alternativ 2) – medlemseierskap i Vestfoldarkivene - er kartlagt basert på brev fra 
Vestfoldarkivene av 07.05.2015 med oppfølgingsspørsmål stilt 11.01.2016 og svar på disse i 
brev av 20.01.2016 (vedlegg 5). Opplysninger er også innhentet fra Vestfoldarkivets egne 
nettsider. 
 
Alternativ 3) – medlemseierskap i IKA Kongsberg - er kartlagt basert på IKA Kongsbergs tilbud til 
Sandefjord kommune av 06.10.2015 (vedlegg 6), tjenestebeskrivelse (vedlegg 7), 
selskapsavtale og den kjennskap kommunene Stokke og Andebu har til leverandøren gjennom 
sitt eiermedlemskap. Opplysninger er også innhentet fra IKA Kongsbergs egne nettsider. 
 
 
 
Viktige tidsfrister 
IKA Kongsberg er et selskap etter IKS-loven. Dette betyr at det er dette lovverket som blant 
annet setter rammer og tidsfrister knyttet til selskapet. Det øverste organet i IKA Kongsberg er 
representantskapet og det er i dette organet at selskapsavtalen og eventuelle endringer i denne 
vedtas - før avtalen skal godkjennes i alle eiernes øverste organ (kommunestyret).  
 
IKA Kongsberg har på bakgrunn av økt medlemstilstrømning besluttet å fremskynde tidligere 
planlagt oppføring av byggetrinn II. Siden dette er varslet som den siste og endelige utvidelsen 
av IKA Kongsberg, må nåværende og kommende eieres behov sees i sammenheng med 
dimensjoneringen (og magasinkapasiteten) av nybygget, slik at byggetrinn II skal være mest 
hensiktsmessig og kostnadseffektivt.  
 
Dersom nye Sandefjord kommune skal ha fullt utbytte av et eierskap i IKA Kongsberg, må 
Sandefjords arkivmengde beregnes inn i den planleggingsprosessen som allerede er i gang. 
Dette forutsetter en avgjørelse fra nye Sandefjord innen mars 2016, siden IKS-loven bestemmer 
at selskapets representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned. Det vil si at 
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dersom IKA Kongsberg skal kunne få på plass en vedtatt og godkjent selskaps-avtale med nye 
Sandefjord som eier innen 01.01.17, må saken opp i dette ordinære møtet, se vedlegg 6. 
 
Nye Sandefjord eventuelle beslutning om å søke eiermedlemskap i IKA Kongsberg må dermed 
fattes i fellesnemndas møte 15.03.2016, slik at IKA Kongsberg formelt kan behandle søknaden i 
sitt representantskapsmøte i april 2016. 
 
En konsekvens dersom nye Sandefjord ikke søker eierskap i IKA Kongsberg innen april 2016, vil 
være at neste mulighet for eierskap først vil oppstå dersom IKA Kongsberg planlegger 
gjennomføring av et byggetrinn III. Dette er ikke sannsynlig de kommende 15-20 år. En annen 
betydningsfull konsekvens er at nye Sandefjord mister muligheten til å få gjennomført viktige 
elektroniske deponeringer ved sammenslåingstidspunktet.  
 
Overordnede lovmessige krav til ny løsning 
Gjennom Arkivloven med forskrift stilles det helt klare og svært strenge krav til byggetekniske 
forhold ved en depotløsning. Dette er krav som ikke kan fravikes, og som må legges til grunn 
uansett hvilke alternativ som velges. Av kravene som stilles nevnes stabil luftfuktighet, stabil 
temperatur, brann- og vannvern samt innbrudds sikkerhet. 
 
Tilleggstjenester som forventes av depotleverandør 
Ut over lovkravene bør nye Sandefjord stille krav til tilleggstjenester som skal leveres sammen 
med depotløsningen. Dette vil være tjenester som bistand og eventuell prosjektledelse av større 
arkivfaglige arbeider, innbinding av arkivmateriale, ordning av eldre og historiske arkiver som 
ikke er systematisert. 
 
Videre er det naturlig å anta at noe av det eldre arkivmateriale som finnes oppbevart i de tre 
kommunene vil ha behov for muggsanering eller behandling av andre type «skader». Dette er en 
svært kostbar og kompetansekrevende tjeneste og det vil derfor være viktig og gunstig 
økonomisk at en depotleverandør kan tilby denne type arbeid. 
 
Nye Sandefjords uttalte fokus på digitalisering vil også være et fagområde hvor det vil være 
naturlig å samarbeide med en depotleverandør som kan bistå i både planlegging og 
gjennomføring av slik arbeid. Dette er derfor en tilleggstjeneste som nye Sandefjord vil ha stor 
nytte av. 
 
 
Vurdering av mulig løsning og leverandører 
Til grunn for vurderingen legges vedlegg 4) – «Skjematisk oversikt depotløsning» som 
sammenfatter resultatet av samtaler og avklaringer gjort rundt de forskjellige alternativ. 
 
Alternativ 1) – egendrevet depotløsning 
I all hovedsak er det kun de største byene i landet som Oslo, Trondheim og Bergen som har 
valgt å drive en egen fullgod depotløsning innenfor egen organisasjon.  

Drammen kommune, som i folketall er svært sammenlignbar med nye Sandefjord, har valgt å 
satse tungt på sin arkivtjeneste og har status som en kommunal arkivinstitusjon, med både en 
tradisjonell arkivtjeneste og et eget arkivdepot. Det er derfor tatt utgangspunkt i Drammen 
kommunes løsning for best mulig å kartlegge og vurdere de faglige utfordringer som er knyttet til 
å etablere en tilsvarende løsning for nye Sandefjord. 
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Det er knyttet en rekke forutsetninger til muligheten for å etablere en egendrevet depotløsning 
innenfor egen organisasjon.  

1. Økonomisk mulighet: det må finnes et økonomisk handlingsrom til å kunne bygge opp en 
egen depotløsning. Med den økonomiske situasjon som nye Sandefjord vil ha, antas det 
som mindre sannsynlig at det finnes rom for investeringer i denne størrelsesorden til 
dette fagfeltet (se kostnadsanalyse). Det kan da også være en målsetning å kunne tilby 
tjenester innen fagfeltet til andre kommuner, slik at man sikrer et best mulig økonomisk 
grunnlag for drift og utvikling. Imidlertid, siden det eksisterer andre godt etablerte 
depotinstitusjoner i landsdelen er det ikke sikkert at «kundegrunnlaget» kan gi gode 
forhåpninger om denne målsetting kan oppnås. 

2. Tilgang på egnede lokaler: Om nye Sandefjord mot formodning skulle ha egnede 
lokaliteter tilgjengelige i kommunen må det påregnes betydelige kostnader til ombygging 
slik at lokalene møter de lovkrav som stilles til arkivdepot. Skulle nye Sandefjord velge å 
leie lokaler til formålet, må det allikevel påregnes behov for ombygginger som vil legges 
inn i leiekostnadene.  

a. Et alternativ kan være nybygg for etablering av en depotløsning. Tall levert av Tor 
Odd Warth, Riksarkivet, estimerer en kostnad på kr 20.000,- pr m2 ved oppføring 
av denne type bygg. I tillegg kommer spesialinnredninger og tekniske 
installasjoner. 

3. Rekruttering av god faglig kompetanse: det kreves kompetanse for å drive en egen 
depottjeneste. Videre må man ha dedikerte medarbeidere med lang og bred erfaring 
innen fagets mange områder. Drammen kommune bruker 3,5 stillinger til daglig drift av 
sin depotløsning. I tillegg kommer den prosentvise delen som byarkivaren selv bruker på 
ledelse og planlegging av tjenesten. Samtaler med byarkivar Tom Oddby avdekker at det 
er svært utfordrende å finne slik kompetanse i Norge, og at kompetansen som kreves må 
utvikles over tid. 

4. Har den nødvendige tiden det tar å bygge opp og utvikle tjenesten: En kritisk faktor for 
nye Sandefjord vil være muligheten til å foreta elektroniske deponeringer av sine arkiver 
og databaser.  

a. Dette er en svært viktig tjeneste allerede i anskaffelsesprosessen for ny sak- og 
arkivløsning, slik at det er muligheter for å teste, tilgjengeliggjøre og bevare de 
«gamle» kommuners systemer for å unngå at både gamle og nye arkiver går tapt. 

b. Det vil være svært ressurskrevende å bygge opp en egendrevet depotløsning. 
Arbeidet med å etablere en egen depotløsning må planlegges og gjennomføres i 
2016 for at nye Sandefjord skal ha nytte av en slik løsning, noe som krever 
tilgjengelige ressurser og tid nok til å forestå dette arbeidet. 

 
Alternativ 2) – eierskap i Vestfoldarkivene 
Vestfoldmuseene IKS eies av en fylkeskommune og 8 kommuner, hvor Sandefjord er en av 
eierne. Som medeier i Vestfoldmuseene IKS har Sandefjord kommune blitt forespurt om 
eventuell interesse om eierskap også i Vestfoldarkivet. Vestfoldarkivet er en avdeling under 
Vestfoldmuseene IKS. Vestfoldarkivet har i dag fokus på private arkiver, og har kun en offentlige 
eier som benytter Vestfoldarkivet som arkivdepot. Således er både erfaring og kompetanse 
innen drift av offentlige arkiver noe begrenset. Vestfoldarkivet ønsker å satse større i en offentlig 
retning, men en slik satsing krever at de eksisterende lokaler bygges ut og forberedes for flere 
eiere. Det er ikke fattet noen vedtak om utbygging, og det er heller ikke utført noen økonomiske 
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beregninger for hvilke kostnader eierne vil måtte bære. Det er i samtaler med avdelingsdirektør 
Karianne Schmidt Vindenes blitt bekreftet at Vestfoldarkivets utviklingsplaner ikke kan tidfestes 
verken med ferdigstillelsesdato eller år. 

Vestfoldarkivene tar pr dato ikke imot eldre og avsluttede arkiver fra andre enn Vestfold 
fylkeskommune. Videre finnes det i dag verken magasinkapasitet, tilstrekkelig bemanning med 
riktig kompetanse eller mulighet for elektroniske deponeringer av arkiver og databaser.  

Det er ikke sannsynlig at Vestfoldarkivet i nærliggende fremtid (3-5 år) vil kunne levere de 
tjenester nye Sandefjord vil måtte kreve av en depotinstitusjon. 

Vestfoldarkivenes manglende erfaring med offentlige arkiver, manglende mulighet til å kunne 
deponere elektroniske arkiver, manglende kapasitet innen bemanning og magasiner og 
usikkerheten rundt når selskapets utviklingsplaner kan realiseres gjør alternativet svært usikkert. 
Det har heller ikke vært mulig å tallfeste kostnadene ved et medlemskap i Vestfoldarkivet, men 
siden det er vanskelig å se for seg at mange kommuner ønsker medlemskap, vil dette gjøre 
kostnadene betydelige for de eiere som går inn i selskapet. 

 
Alternativ 3) – eierskap i IKA Kongsberg 
IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap organisert etter Lov om interkommunale selskap. 
Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. 
Selskapet har i dag 2 fylkeskommunale og 42 kommunale eiere, noe som gir svært gode 
stordriftsfordeler både økonomisk og faglig. 

IKA Kongsberg svarer ut alle lovkrav som stilles til depotinstitusjoner og kan i tillegg levere alle 
de tjenester som nye Sandefjord vil trenge – allerede fra dags dato.  

Både Andebu og Stokke er i dag eierskapsmedlemmer, og Sandefjord har mottatt tilbud om 
eierskap. IKA Kongsberg har i dag tilstrekkelig magasinkapasitet til å motta Sandefjords mest 
utsatte eldre og avsluttede arkiver (inkludert materiale som eventuelt er muggskadet), kan motta 
deponering av elektroniske arkiver og vil kunne være en faglig svært kompetent samarbeids-
partner for nye Sandefjord. Prosess med nytt bygg og utvidelse av magasinkapasiteten er i gang 
og dette vil etter planen være innflyttingsklart ultimo 2017. 

De arkivfaglige erfaringer som kommunene Andebu og Stokke har med sitt eierskap i IKA 
Kongsberg bekrefter virksomhetens tjenestebeskrivelse. 
 
IKA Kongsberg imøtekommer også en rekke tilleggstjenester som vil gi nye Sandefjord store 
gevinster, både faglig og ikke minst økonomisk. 
 
Økonomi 
Det er knyttet ulike kostnader til de tre alternativene. I den hensikt å synliggjøre alternativenes 
kostnader på sikt, er kostnadskalkylen satt opp med et 3 års perspektiv, med oppstart fra 
01.01.2017. Dagens kostnader til eksisterende depotløsning for 2016 bæres av Andebu og 
Stokke kommune, og fremkommer derfor ikke på oversikten. Siden Sandefjord ikke har egen 
depotløsning i dag, har kommunen heller ingen kostnader til dette i. 
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Forklaringer til kostnadskalkylen: 

I. Leie av lokaler tar utgangspunkt i en kostnad pr m2 på kr 1.000,-, og lokaler på 400 m2. 
II. Ombyggingskostnader av leide lokaler er basert de tekniske lovkrav som stilles. Pris 

minimum kr 12.000,- pr m2 er levert av Riksarkivet ved seniorrådgiver Tor Odd Warth. 
III. Lønnskostnader er kalkulert basert på en årslønn på kr 500.000,- og inkluderer 10% 

pensjonsinnskudd og 14% sosiale kostnader. Kostnadene tar høyde for 4 fulle stillinger. 
IV. Medlemskap i KDRS (Kommunearkivinstitusjonens Digitale Ressurs Senter) er en 

forutsetning for å kunne ivareta arkivdepotfunksjoner for elektronisk arkiv. Kostnaden vil 
kun være aktuell for egendrevet depotløsning og for Vestfoldarkivet siden IKA Kongsberg 
allerede er medlem i KDRS og medlemskapet dekkes av IKA Kongsbergs årlige avgift. 

V. Inntredelsesinnskudd og årlig avgift for eierskap i Vestfoldarkivet kan ifølge avdelings-
direktør Schmidt Vindenes ikke beregnes før eventuelle nye eiere har signert avtale, 
vedtak om utbygging er fattet og kostnadsanalyser gjennomført. Oppgitte tall er 
derfor estimert og satt noe høyere enn tilsvarende tall for IKA Kongsberg. Dette forklares 
med en forventning om betydelig færre eiere i Vestfoldarkivet enn IKA Kongsberg har i 
dag, noe som tilsier høyere kostnader på den enkelte eierskapskommune. Kostnadene 
som er satt inn er å betrakte som svært moderate. 

VI. Dersom nye Sandefjord velger alternativ 1 eller 2 som sin depotinstitusjon må Andebu og 
Stokke kommune frikjøpes fra sine eierskapsforpliktelser i IKA Kongsberg med et 
engangsbeløp. I IKA Kongsbergs selskapsavtale er oppsigelsestiden satt til 1 år fra 
kommende årsskifte. Årlig avgift må betales frem til oppsigelsestidens utløp. 

 
Alternativet nybygg er ikke utredet, men basert på en forventet byggeteknisk kostnad på kr 
20.000,- pr m2 (tall levert av Tor Odd Warth, Riksarkivet) og de øvrige omkostningene vist i 
kostnadsanalysen over, vil et nybygg gi en minimumskostnad på ca. 25.100.000,-. Eventuelle 
lånekostnader etc er ikke inkludert i dette. 
 
Arkivfaglig anbefaling 
En svært viktig faktor i valg av depotløsning er leverandørens mulighet til å bistå i arbeidet med 
elektronisk uttrekk av bevaringsverdige arkivserier i elektronisk format. Alle elektroniske 
journaler, databaser og registre er lovmessig pålagt langtidsbevart ved kommunesammen-
slåinger, noe som vil være svært viktig for nye Sandefjord å forholde seg til på en forsvarlig 
måte. Fra et arkivfaglig ståsted er dette en kritisk faktor som anbefales å være på plass allerede 
fra 01.01.2017. 



7 
 

 
Det er avgjørende at nye Sandefjord velger en depotinstitusjon som tilfredsstiller de lovkrav som 
stilles til en depotinstitusjon. Denne må ha tilstrekkelig magasinkapasitet, høy faglig kompetanse 
og må kunne tilby faglig god rådgivning for offentlig arkivdrift/utvikling i en svært utfordrende 
prosess.  
 
Tjenestene som etterspørres må kunne tilbys fra 01.01.2017. 
 
Kostnadsanalysen som er gjennomført viser at IKA Kongsberg er den depotinstitusjon som vil gi 
de laveste kostnadene for nye Sandefjord. 
 
Basert på innhentet informasjon, lovkrav og krav som kan forventes, samt de økonomiske 
forhold som er kartlagt anbefaler prosjektleder at nye Sandefjord velger IKA Kongsberg som 
depotinstitusjon. 
 

                                                            
i Gjennom å ikke ha en depotløsning for sine arkiver bryter Sandefjord kommune Arkivforskriften. Dette 
fremkommer i tilsynsrapport fra Statsarkivet i Kongsberg, se vedlegg 2 og 3. 
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Vedlegg 4 - Skjematisk oversikt over alternative løsninger for depotordning for nye Sandefjord kommune 

Av de 14 overordnede målsettinger for ny kommune (jf. Forhandlingsutvalgets utredning) er følgende 5 målsettinger spesielt lagt vekt på i dette 
kartleggingsarbeidet. Den nye kommunen skal sikre: 

• Tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike virksomhetsområdene 
• Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll 
• Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere 
• Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne 
• Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne 

 

Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
Oppfylle lovkrav i Arkivloven med 
forskrift, krav til lokaler: 

• Sikker plassering 
• Tilstrekkelig kapasitet 
• Tilstrekkelig bæreevne 
• Godkjent som arbeidsplass 
• Tilsyn og renhold 
• Vern mot vann 
• Vern mot brann 
• Vern mot skadelig klima 
• Vern mot 

skadeverk/innbrudd 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Har pr dato ikke kapasitet til å ta 
imot arkivmateriale fra Sandefjord, 
Andebu og Stokke.  
 
Ønsker en utvidelse av egne lokaler, 
men kan ikke oppgi noen 
ferdigstillelsesdato. Ferdigstillelse 
kan ikke forventes før formelle 
vedtak er fattet og de økonomiske 
aspekter utredet. Lovkravene kan 
derfor tidligst oppfylles i 2018/2019, 
og da kun hvis VA får den 
nødvendige støtte til utvidelse fra 
sine eiere. 
 
Når utvidelsen er på plass antas det 
at kravene vil oppfylles. 

Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 

Tilby depotordning for eldre og 
avsluttede papirarkiv, herunder: 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 

Samme som nevnt over.  
 

Kan levere alle tjenester som kreves. 
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Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
• Papirarkiv – administrativt 

arkiv 
• Papirarkiv – rettighets-

dokumentasjon 
• Fotoarkiv 
• Lydarkiv 
• Filmarkiv 

bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Når utvidelsen er på plass antas det 
at kravene vil oppfylles. Tidsaspekt 
som over. 

 

Betjene rettighetsdokumentasjon, 
gjennom: 

• Listeføre, registrere, 
kontrollere 

• Besvare innsynsbegjæringer 
knyttet til erstatningssaker 

• Bistå ved innhenting av 
opplysninger 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Kan levere alle tjenester som kreves 
for sine nåværende eiere.  
 
Ikke kapasitet til å levere denne 
tjenesten til eventuelle nye eiere før 
utvidelse er ferdigstilt. 

Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 

Ha tilstrekkelig magasinplass/hylle-
meter (kapasitet i dag og planlagt 
fremover) 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 

Dagens kapasitet: 10.000 hyllemeter 
arkivmateriale.  
 
Har pr dato ikke kapasitet til å ta 
imot arkivmateriale fra Andebu og 
Stokke – kun Sandefjords 
materialer.  
 

Dagens kapasitet: 20.000 hyllemeter 
arkivmateriale.  
 
Har allerede deponert eldre og 
avsluttede arkiver fra Andebu og 
Stokke. Har fortsatt kapasitet til å ta 
imot ytterligere arkivalier fra disse.  
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Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
Ønsker en utvidelse av egne lokaler, 
men kan ikke oppgi noen 
ferdigstillelsesdato. Ferdigstillelse 
kan ikke forventes før formelle 
vedtak er fattet og de økonomiske 
aspekter utredet. Kravene kan 
derfor tidligst oppfylles i 2018/2019, 
og da kun hvis Vestfoldarkivet får 
den nødvendige støtte fra sine 
eiere. 
 
Utvidelse skal gi ytterligere 9.000 
hyllemeter.  
 
Når utvidelsen er på plass antas det 
at kravene vil oppfylles. 

I forbindelse med kontrakts-
inngåelse med flere kommuner og 
fylkeskommuner er byggetrinn II 
under planlegging. 
 
Utbyggingen vil øke dagens 
kapasitet med 20.000 hyllemeter 
arkivmateriale, men kan utvide 
byggetrinnet til 30.000 hyllemeter 
arkivmateriale avhengig av hvor stor 
eiermassen blir. 
 
NB: denne utvidelsen vil 
gjennomføres selv om nye 
Sandefjord ikke søker medlemskap, 
og vil ikke få noen økonomiske 
konsekvenser.  

Tilby kompetent og tilstrekkelig 
bemanning 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Pr dato 8 ansatte, med høy 
utdanning og god kompetanse.  
 
Gjennom planlagt utvidelse av 
lokalene ønskes en utvidelse med 3 
stillinger.  
 
Fagområder ikke besluttet. Kan 
tidligst oppfylles i 2018/2019, og da 
kun hvis Vestfoldarkivet får den 
nødvendige støtte til utvidelse fra 
sine eiere. 

Kan levere alle tjenester som kreves.  
 
Pr dato totalt 17 heltidsansatte, 2 
deltid og 2 engasjert. Planlegger 
utvidelse med 2-3 stillinger i 2016.  
 
Alle heltidsansatte har høy 
utdanning og svært god kompetanse 
innen faget. 

Tilby betjening og lesesal til kunder Vil være mulig å etterkomme Kan levere alle tjenester som kreves Kan levere alle tjenester som kreves. 
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Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
som søker i eldre og avsluttede 
arkiver 

dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

til dagens eiere. Kan også tilby 
arkivkonsulent som bistår kundene. 

Kan også tilby arkivkonsulent som 
bistår kundene. 

Gjennomføre deponering av 
elektronisk arkiv 

• Databaseuttrekk 
• Testing 
• Bevaring 
• Sikringsmagasin 
• Tilgjengeliggjøring 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 
• Søke medlemskap i KDRS. 

Kan ikke levere denne tjenesten.  
 
Om Vestfoldarkivet skal kunne 
levere dette, på sikt, vil det føre til 
ytterligere og betydelige kostnader 
for sine eiere. 
 
Vestfoldarkivet må også søke 
medlemskap i KDRS. 

Kan levere alle tjenester som kreves 
fra dags dato.  
 
Dette er en svært viktig tjeneste 
allerede i anskaffelsesprosessen for 
ny sak- og arkivløsning, slik at det er 
muligheter for å teste, tilgjengelig-
gjøre og bevare de «gamle» 
kommuners systemer. 
 
Er allerede medlem i KDRS. 
 
 

Betjene depotet for eierne, 
publikum, historikere og forvalte 
deponert materiale 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 



5 
 

Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 
Ordne og katalogisere deponert 
materiale 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 

Publisere/offentliggjøring av 
deponert materiale 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Forutsetninger: 

• Økonomisk mulighet 
• Tilgang på egnede lokaler 
• Klarer å rekruttere god 

faglig kompetanse 
• Har tid til å bygge opp og 

utvikle tjenesten. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere alle tjenester som kreves. 
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Krav til løsningen 
 

Egendrevet depotløsning  
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør MÅ kunne (må-krav)*: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: Kravene imøtekommes slik: 
Avholde kurs- og 
opplæringsvirksomhet 

• Spesielt tilpassede kurs 
etter nye Sandefjords behov 

• Årlige arkivledersamlinger 
(nettverksbygging) 

• Seminar o.l etter nye 
Sandefjords behov 

Ikke relevant ved denne løsningen. Kan kun delvis levere tjenester som 
kreves. 
Kan ikke levere: 

• Spesielt tilpassede kurs 
etter nye Sandefjords behov 

• Seminar o.l etter nye 
Sandefjords behov 

Kan levere alle tjenester som kreves. 

Tilby rådgivningstjeneste innen 
arkivdanning og andre arkivfaglige 
spørsmål for eierne 

Vil løses av fagenhet innen planlagt 
dokumentsenter. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 

Bistå i å utarbeide retningslinjer for 
arkivtjenesten 

Vil løses av fagenhet innen planlagt 
dokumentsenter. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere alle tjenester som kreves. 
 
 

Være et talerør mot sentrale aktører 
i kommunale arkivfaglige spørsmål 

Vil løses av fagenhet innen planlagt 
dokumentsenter. 

Tjenesten kan leveres, men har ikke 
samme faglige omdømme og 
erfaring som IKA Kongsberg. 

Kan levere alle tjenester som kreves. 
Har et svært tett samarbeid med 
Statsarkivene og Arkivverket og et 
svært godt omdømme. 

Tilby rimelig tilgang til, og opplæring 
i www.arkivplan.no   

Vil løses av fagenhet innen planlagt 
dokumentsenter. 

Kan ikke levere denne tjenesten. Kan levere alle tjenester som kreves. 

  

http://www.arkivplan.no/
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Forventninger til løsningen Egendrevet depotløsning 
nye Sandefjord kommune 

Depotløsning fra Vestfoldarkivet Depotløsning fra IKA Kongsberg 

Leverandør BØR kunne (bør-krav): Forventningene imøtekommes slik: Forventningene imøtekommes slik: Forventningene imøtekommes slik: 
Tilby prosjektledelse ved 
avleveringer og andre større 
arkivfaglige oppgaver 

Utadrettede tjenester som dette vil 
trolig ikke være aktuelt. 

Kan trolig ikke levere denne 
tjenesten. 

Kan levere slike tjenester mot 
betaling etter kostprisprinsippet. 

Tilby innbinding av arkivmateriale Vil kunne utføres, men vil kreve 
investeringer i utstyr. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere slike tjenester mot 
betaling etter kostprisprinsippet. 

Tilby ordning av «kaosarkiv» Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Under de samme forutsetninger 
som for MÅ-krav. 

Kan levere alle tjenester som kreves. Kan levere slike tjenester mot 
betaling etter kostprisprinsippet. 

Sanere og ivareta mugginfisert- og 
skadet arkivmateriale 

Vil være mulig å etterkomme 
dersom nye Sandefjord beslutter å 
bygge opp en sin egen depot-
tjeneste. 
 
Under de samme forutsetninger 
som for MÅ-krav. 

Kan ikke levere denne tjenesten. 
 
 
NB: Det er stor sannsynlighet for at 
det finnes til dels betydelige 
mengder skadet materiale i 
Sandefjords bortsettingsarkiv. Dette 
må behandles korrekt slik at gamle 
og eldre arkiver ikke går tapt. 

Kan levere slike tjenester mot 
betaling etter kostprisprinsippet. 
 
NB: Det er stor sannsynlighet for at 
det finnes til dels betydelige 
mengder skadet materiale i 
Sandefjords bortsettingsarkiv. Dette 
må behandles korrekt slik at gamle 
og eldre arkiver ikke går tapt. 

Ha mulighet for digitalisering av 
dokumenter 

En svært kompetanse- og 
kostnadskrevende tjeneste som det 
vil være urealistisk å etablere innen 
egen organisasjon. 

Kan ikke levere denne tjenesten. Digitaliseringstjenesten er under 
utvikling. Kan bidra med slike 
tjenester mot betaling etter 
kostprisprinsippet.  

*Med Må-krav menes depotløsninger som enten er lovkrav eller som tilbys av sammenlignbare løsninger i landet.  
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Sandefjord kommune 
v/ rådmannen  
  

 
 
 
 
Tilbud om eierskap i IKA Kongsberg 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et 
interkommunalt selskap som pt. eies av 37 kommuner og to fylkeskommuner. IKA Kongsberg 
er en av landets ledende kommunale arkivinstitusjoner, og leverer tjenester til eierne innenfor 
alle arkivrelaterte områder. En oversikt over våre tjenester finnes i vedlagte 
tjenestebeskrivelse. 
 

I 2014 flyttet IKA Kongsberg inn i et nytt og funksjonelt bygg som har fått navnet Archon. 
Byggetrinn 2 var opprinnelig planlagt rundt år 2020. Ettersom fem nye kommuner har søkt om 
eierskap, og representantskapet i ekstraordinært representantskapsmøte den 30. september 
2015 vedtok inntreden i selskapet for disse kommunene, blir byggetrinn 2 framskyndet. Dette 
byggetrinnet er det siste planlagte byggetrinnet for Archon. 
  
Ettersom vi ikke ønsker å bygge for stort eller for lite, går vi nå ut med et siste tilbud om 
eierskap til alle kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark som ikke er eiere i selskapet. For 
å sikre den vedtatte framdriften i byggeprosjektet er vi avhengig av en bindende 
tilbakemelding innen 01.03.2016. For alle kommuner som ønsker eierskap vil dette være 
gjeldende fra 01.07.2016, og eiertilskuddet for 2016 blir dermed 50 % av et ordinært 
eiertilskudd.  
 
Eiertilskuddet til IKA Kongsberg er bygget på to faktorer: En fast grunnavgift og en avgift 
basert på innbyggertall. Fastavgiften er kr 165 000,- for kommuner under 10 000 innbyggere, 
og kr 215 000,- for kommuner over 10 000 innbyggere. Den innbyggerbaserte avgiften er kr 
30,- pr innbygger for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere, og kr 27,- pr innbygger for 
kommuner med flere enn 10 000 innbyggere. Alle tall har utgangspunkt i 2013, og er regulert 
årlig i henhold til representantskapets vedtak. 
 
 
 
 



  
   

 Vår dato  Vår referanse 2 av 2 

 06.10.2015  FE - 026/2015000982 
- 1 

IKA KONGSBERG 

Representantskapet vedtok i sak 007/12 at nye eiere belastes et inntredelsestilskudd 
tilsvarende et halvt eiertilskudd som en engangsavgift. 
For Sandefjord kommune vil eiertilskuddet (inkl. innmeldingsavgift) for 2016 være kr 
1 616 644,- 
 
IKA Kongsberg inviterer med dette alle kommunene til et felles informasjonsmøte med innlagt 
omvisning på Archon torsdag 19. november kl. 10:00. Påmelding til dette møtet sendes til 
postmottak@ikakongsberg.no. Dersom møtetidspunktet ikke passer for Sandefjord kommune, 
er vi selvfølgelig åpne for å ta i mot dere på et annet tidspunkt. 
 
Mer informasjon om IKA Kongsberg finnes på www.ikakongsberg.no, eller ved henvendelse til 
daglig leder Wenche Risdal Lund (wenche@ikakongsberg.no – tlf 992 79 615) eller fagleder 
Torleif Lind (torleif@ikakongsberg.no – tlf 992 79 635)  
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Wenche Risdal Lund   Torleif Lind 
Daglig leder Fagleder 
 
 
Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:postmottak@ikakongsberg.no
http://www.ikakongsberg.no/
mailto:wenche@ikakongsberg.no
mailto:torleif@ikakongsberg.no


Tjenestebeskrivelse – IKA Kongsberg 
 
 
IKA Kongsbergs tilbud til eierne skal tilfredsstille alle kravene stilt i gjeldende lovverk, 
og samtidig de intensjoner som lovverket er basert på. Selskapets formål er å være 
eiernes arkivfaglige kompetanseinstitusjon og depot. Økonomien i eiertilskuddet er 
knyttet til følgende tjenester: 
 

1. Depotordning for eldre og avsluttede papirarkiv. 
a. Papirarkiv – administrative arkiv 
b. Papirarkiv – rettighetsdokumentasjon 
c. Fotoarkiv 
d. Lydarkiv 
e. Filmarkiv 

 
2. Depotordning for elektronisk arkiv 

a. Rådgivning, uttrekksbistand, kvalitetssikring, lagring, vedlikehold og 
tilgjengeliggjøring av alle elektroniske databaser som inneholder arkivverdige 
opplysninger 

b. Tilgang til kompetanse og ekspertise i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale 
RessursSenter) 

c. Sikringsmagasin i KDRS, som også sikrer arkivene hos Arkivverket og 
Nasjonalbiblioteket 
  

3. Forvalting av deponerte arkiver 
a. Grovordning, registrering og katalogisering igangsettes så fort som mulig etter 

deponering (gjøre arkivene tilgjengelige for allment bruk) 
b. Kontinuerlig finordning av arkivene, og digitalisering av utvalgte arkivdeler 
c. Betjening av rettighetsdokumentasjon 

i. Listeføring/registrering/kontroll 
ii. Innsynsbegjæringer knyttet til erstatningssaker 

iii. Innhenting av opplysninger 
d. Tilbakelån av arkivsaker til eierkommunen 
e. Saksbehandling 
f. Lesesal og betjening 
g. Tilgang til kataloger og digitale arkiver 
h. Formidling og utstillinger 
i. Skoleprosjekter knyttet til opplæringsloven 

i. Bruk av kilder skal være en del av undervisningen i grunnskolen. I samarbeid 
med andre aktører utvikles undervisningsmateriell som tilbys til kostpris 
 

4. Rådgiving 
a. Arkivdanning, arkivplanarbeid, arkivplan.no (inklusive programvare, opplæring og 

utvikling), innføring av elektroniske systemer, ulike kurs innen arkivfag og lovverk 
b. Organisering, sikring og bevaring av personsensitive arkiver 

(rettighetsdokumentasjon) 
c. Organisering av arkiver for deponering til arkivdepot 

 
5. Utarbeidelse av felles retningslinjer, maler og standarder. Opplæring og tilpasning til hver 

enkelt eier etter behov 
6. Felles utredninger og høringer for eierne 



7. Prosjektbistand 
8. Nettverksbygging 
9. Talerør mot sentrale aktører i saker vedrørende kommunale arkivfaglige spørsmål 
10. Oppfølging av og ekspertise på relevant lovverk 

 
11. Foredrag, kurs- og seminartilbud 

a. Interne spesielt tilpassede foredrag og kurs for eierne etter behov 
b. Årlige samlinger for arkivledere 
c. Kurs for arkivmedarbeidere 
d. Årlig kontaktseminar 
e. Sentrale seminar etter behov og ønske fra eierne 

 
12. Tilgang til spesialkompetanse i et nasjonalt fagmiljø 

 
 

I tillegg til ovenstående tjenester som inngår i eiertilskuddet, kan nevnes at IKA 
Kongsberg også kan bidra til følgende tjenester mot betaling utregnet etter kostpris-
prinsippet: 
 

a. Digitaliseringsprosjekter etter avtale med hver enkelt eier 
b. Prosjektledelse innen arkivrelaterte prosjekter 
c. Sanering av muggskadet arkiv 
d. Innbinding av protokoller og kopibøker 
e. Ordning av «kaos-arkiv» 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - mars 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
25/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

 
Sammendrag 

· Alle kommunalsjefer og sentrale leder av stab/støttefunksjoner/ eller alle ledere i 
prosjektleders/ rådmannens ledergruppe, unntatt plan og næring er tilsatt og i gang 
som delprosjektledere 

· Høy aktivitet innenfor de ulike kommunalområdene 
· Startet avklaring omkring stabs- støtte- og fellestjenester 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet av Arbeidsutvalget 29.2.16, sak 19/2016, som gjorde slikt vedtak: Saken tas 
til orientering.  

Saksframstilling 

Etter avtale med leder av Fellesnemnda legges orienteringen frem som en stikkordsmessig 
oversikt over aktiviteter i prosjektet.  

Tjenester, brukere og medarbeidere 
· Organisatorisk plassering av barnevernet, prosess gjennomført med ledere og tillitsvalgte. 

Prosjektleder konkludert med at barnevernet plasseres i helse, omsorg og sosial, i 
samsvar med forhandlingsutvalgets utredning.  

· Avklaringer omkring park og grønt, startet prosess med aktuelle ledere og tillitsvalgte. 
· NAV. Eget stort prosjekt med deltagere fra stat/ fylke. Kompleksitet mht IKT-verktøy, 

avklare ledelse, avklare lokaler/plassering, samhandling stat. 
· Kartverket har en samordnende funksjon; Kartverket tilfører 0,5 årsverk til nye Sandefjord 

for å følge/støtte prosjektet. Dette har betydning for viktige registre med grunndata, blant 
annet matrikkel/eiendomsregister med adresser og eierforhold og folkeregister. 

· Helse, omsorgs- og sosialområdet avholdt møte med 30 brukerorganisasjoner – stort 
engasjement, positiv stemning, god dekning i media. 



· Oppvekst- og kunnskapsområdet startet med felles ledersamling. Lagt plan for videre 
prosess. Storsamling planlagt til 9.mars.  

· Flere områder har avholdt personalmøter og samlinger for å bli kjent og starte kartlegging 
av dagens praksis og organisering med sikte på oppgaveløsning og hvordan det skal 
være i nye Sandefjord. For eksempel Renholdsområdet, kommunalteknikk, 
økonomiforvaltning. 

· Kommunalområdene Helse, sosial og omsorg (HSO) og Oppvekst og kunnskap (OK) er i 
gang med prosess og avklaring om organisering og ledelse i den nye kommunen.  

· Kommunalområdet HSO jobber med effektmål – hva som skal bli resultatet av 
sammenslåingen. Det ble gjennomført et stormøte 1. februar, som gav mange innspill fra 
alle med lederansvar innenfor dette området i Stokke, Andebu og Sandefjord, samt alle 
HTV og hovedverneombud. Til sammen 92 personer. 8. februar ble det arrangert 
stormøte med innspill til mål fra 30 brukerorganisasjoner. Effektmålene for 
kommunalområdet besluttes i Prosjektleders ledermøte 17. februar. Når målene er satt 
arbeides det videre med organisasjonskartet. 

Møter og samhandling med andre 
· Vellykket møte med Utdanningsforbundet 
· Prosjektleder invitert for deling/formidling på ymse konferanser og møteplasser: For Eks: 

Drammen og Svelvik kommune, allmøte hos Fylkesmannen i Vestfold, 
Agderkonferansen, TEKNA sin Samfunnsutviklingskonferanse, Bærum kommune 
ledersamling. 

· Interesse fra forskningsmiljøer, masterstudenter og andre fagmiljøer med forespørsler om 
intervjuer, deltakelse i arbeidsgrupper mv. 

· Møte med Fylkesrådmann og sentrale ledere i Fylkeskommunen om nåværende og 
fremtidig samarbeid. 

· Dialog med næringsliv gjennom næringslivsfrokoster, dialogmøte mm. 

Media 
· Intervju i ulike medier, herunder Vårt Land, Kommunal Raport, Sandefjord Blad og 

Byavisa 
· Viktig del av informasjonsarbeidet å publisere og dele på facebooksidene 

Ledergruppe nye Sandefjord er etablert 
· Faste ukentlige møter 
· Etablere felles normer, kultur og struktur 
· Nødvendige avklaringer og grenseflater/samarbeid 
· Diskutere utfordringer og løsninger 
· Informasjon, åpenhet og forutsigbarhet i prosesser og arbeidsformer 
· Startet avklaringer omkring ansvar og organisering av stabs- og fellestjenester 
· Oppmerksomhet på tilstrekkelig formalisering, behov for tilstrekkelig dokumentasjon mm 

Viktige oppmerksomhetsområder og kritiske faktorer på hva og hvordan 
· Lønns- og økonomisystem mm må være operativt slik at kommunens økonomiske 

forpliktelser ivaretas betryggende fra 1.1.17 
· Sak- og arkivløsning må være operativ før nytt Kommunestyre konstitueres 
· IKT-løsninger med lav risiko for nedetid og negative konsekvenser for tjenester 
· Forsvarlige tjenester og gode overganger fra dagens kommuner til ny kommune.  
· Systematisk arbeid med målsettinger: Hva vil vi oppnå, og med risikovurderinger; Hva må 

vi unngå 
· Sikre deltakelse og involvering fra alle tre kommuner  
· Ivaretakelse av medarbeidere for å unngå utrygghet, opprettholde trivsel og engasjement 

og sikre gode løsninger 
· Dialog med HTV, månedlige møter  
· Avklaring frikjøp HVO/ HTV 



· Vear 
· Det formelle ansvaret overføres ikke før 1.1.17 – viktig med klarhet i roller og ansvar 

gjennom 2016. På kommunalområdene innebærer dette åpenhet, raushet og 
forutsigbarhet mellom dagens kommuner og ledere og mellom nye Sandefjord og 
påtroppende ledere. 

 
 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                              Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                    Prosjektkoordinator 

 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/213 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra temakomiteene - mars 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
26/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

 
Saksfremstilling 
Det blir korte muntlige orienteringer fra lederne av temakomiteene i møtet. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 

Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/847 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Budsjett og status økonomi Fellesnemnda 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
27/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Den økonomiske oversikten for 2015 og 2016 tas til orientering. 

Følgende budsjettjusteringer foretas for 2016: 

1. Frikjøp av tillitsvalgte, Fellesnemnda sak 24/15 økes med kr. 1.278.000,- til 1.278.000,- 
2. Godtgjørelse til medlemmer av Fellesnemd og PSU, Fellesnemnda 80/15 økes med kr. 

690.000,- til kr. 690.000,-. 
3. Lønn inkl sos. utgifter og andre ytelser - Lønnsendring kommunalsjefer, stabsledere, 

Ansettelsesutvalget økes med kr. 876.000,- til kr. 4.186.874,-. 
4. Tilskudd til partigrupper, Fellesnemnd sak 7/16 økes med kr. 80.000,- til kr. 80.000,-. 
5. Tilskudd til «Bli kjent tiltak», Fellesnemnd sak 8/16 økes med kr. 1.500.000,- til kr. 

1.550.000,-.   
6. Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ulike 

budsjettjusteringene. 

 

 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.216 sak 22/2016, og gjorde slikt vedtak:  

Den økonomiske oversikten for 2015 og 2016 tas til orientering.  

Følgende budsjettjusteringer foretas for 2016: 

1. Frikjøp av tillitsvalgte, Fellesnemnda sak 24/15 økes med kr. 1.278.000,- til 
1.278.000,- 

2. Godtgjørelse til medlemmer av Fellesnemd og PSU, Fellesnemnda 80/15 økes med 
kr. 690.000,- til kr. 690.000,-. 

3. Lønn inkl sos. utgifter og andre ytelser - Lønnsendring kommunalsjefer, stabsledere, 
Ansettelsesutvalget økes med kr. 876.000,- til kr. 4.186.874,-. 

4. Tilskudd til partigrupper, Fellesnemnd sak 7/16 økes med kr. 80.000,- til kr. 80.000,-. 
5. Tilskudd til «Bli kjent tiltak», Fellesnemnd sak 8/16 økes med kr. 1.500.000,- til kr. 

1.550.000,-.   



6. Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ulike 
budsjettjusteringene. 

Saksfremstilling 

Prosjektleder skal jevnlig legge fram regnskapsoversikt for den økonomiske driften av 
sammenslåingsprosessen til Fellesnemnda. Videre skal prosjektleder fremme behov for 
budsjettjusteringer 

 

Oversikten viser budsjett for 2016 som i Fellesnemndas møte den 8.12.2015 ble satt til kr. 
5.320.000,-. Videre inngår ubrukte midler fra budsjett 2015 på kr.11.943.373,- som er satt til videre 
disposisjon i 2016.  

Samlet budsjett for 2016 er dermed kr.17.263.373,-.  

Hvilke vedtak som fellesnemnda har truffet til de ulike postene fremkommer av kolonne 2 
«Saksnr.».  

Kolonne 4 Disponert angir utgifter som det er truffet vedtak om og som vil påløpe men som ikke er 
bokført/utbetalt. Disse er heller ikke innarbeidet i budsjettet for 2015 eller 2016. Prosjektleder 
anbefaler at det foretas en budsjettjustering i 2016 for disse tiltakene, da de er vedtatt av 
Fellesnemnda. Når det gjelder Fellesnemndas vedtak i sak 80/15 som gjelder møtegodtgjørelse 
m.v så er beløp angitt med spørsmålstegn i rad 2. Dette gjelder for møtegodtgjørelser til 
vararepresentanter, medlemmer i underutvalg og kjøregodtgjørelse, parkering .m.v. Prosjektleder 
kjenner ikke til møteplan for disse eller hva som måtte være av forfall til møter. Prosjektleder vil 
derfor foreslå en budsjettjustering for denne posten i andre halvår 2016. 



 

Samlet budsjetterte utgifter for 2015 var på kr. 14.190.000 og regnskapsførte utgifter ble på kr 
2.246.627,-. Ubenyttet andel kr. 11.943.373,- overføres til 2016.  

Mottatte tilskudd for 2015 var på kr. 42.000.000,-. Andel ubenyttet tilskudd etter regnskap 2015 og 
rest budsjett 2015 overført til 2016 er kr. 27.810.000,-. 

Konklusjon 

Samlet oversikt viser at utgiftene er innenfor de budsjetterte forutsetninger. Midler overført fra 
budsjett 2015 til 2016 forventes etter hvert som framdriften i prosjektet øker.  

Prosjektleder foreslår følgende budsjettjusteringer for 2016: 

1. Frikjøp av tillitsvalgte, Fellesnemnda sak 24/15 økes med kr. 1.278.000,- til 1.278.000,- 
2. Godtgjørelse til medlemmer av Fellesnemd og PSU, Fellesnemnda 80/15 økes med kr. 

690.000,- til kr. 690.000,-. 
3. Lønn inkl sos. utgifter og andre ytelser - Lønnsendring kommunalsjefer, stabsledere, 

Ansettelsesutvalget økes med kr. 876.000,- til kr.  4.186.874,-. 
4. Tilskudd til partigrupper, Fellesnemnd sak 7/16  økes med kr. 80.000,- til kr. 80.000,- 
5. Tilskudd til «Bli kjent tiltak», Fellesnemnd sak 8/16 økes med kr. 1.500.000,- til kr. 1.550.000,-

. 
6. Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ule 

budsjettjusteringer. 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                             Stein Rismyhr og Jessica Pizarro 
Prosjektleder                                                   Saksbehandlere 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om bruk av tilskudd - Kirkelig Fellesråd 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
28/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
Til kommunal fellesnemnd 5.2.2016 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.2016, sak 23/2016, og gjorde slikt vedtak: Saken tas til 
orientering.  

Bakgrunn 

I september 2015 gjorde Fellesnemnda vedtak om å tildele til sammen 750 000 i tilskudd til Kirkelig 
Fellesråd. Tilskuddet skulle benyttes for å dekke møtekostnader og lønsutgifte ifbm omstilling og 
sammenslåing.  

Saksfremstilling 

Fra Kirkelig fellesråd er det oversendt informasjon om arbeidet og aktiviteter. Brevet fra Fellesrådet 
følger som vedlegg. 

Prosjektleder har ikke merknader, men viser til informasjonen fra Kirkelig fellesråd.. 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                             Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                   Saksbehandler 
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DEN NORSKE KIRKE       
Stokke, Andebu og Sandefjord            

           

                                                                                      
  

 

5.2.2016/TG 

 
 
Til Fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord kommune 
 
 
 
 

Informasjon om den kirkelige SAS-prosessen  
 
 
Bakgrunn 
Fellesnemda for sammenslåingen av de 3 kommunene har i sitt siste møte 19. januar, ønsket 
informasjon om hvordan pengene bevilget til Kirkelig Fellesnemd i forbindelse med sammenslåingen 
av de 3 Kirkelige fellesrådene, er benyttet, og hvor langt prosessen er kommet. 
 
Fellesnemnda fattet følgende vedtak, den 24.9.2015: 
  

1. Søknaden om støtte fra de kirkelige fellesråd i SAS imøtekommes med kr.250.000,- for 2015 
og kr. 500.000,- for året 2016. 

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 
prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 
 
Kirkelig fellesråd i Stokke, Andebu og Sandefjord gjorde likelydende vedtak om bruk av støtten i 
møter i november i 2015: 
«Omstillingsmidlene brukes til å dekke 50% av lønnskostnadene for prosjektleder/kirkeverge, samt til 
dekning av møtekostnader.» 
 
Fellesrådene valgte å søke om et meget nøkternt tilskudd til dekning av prosjektlederstillingen, men 
Kirkelig fellesnemnd har i ettertid erfart at det er behov for mer ressurser til felles kulturutvikling og 
andre etableringstiltak.  
  
I 2015 er det brukt ca kr 200.000 til å dekke 50% av lønnskostnadene for prosjektleder/kirkeverge. 
Årsaken til underforbruket i 2015 er at prosjektleder ble ansatt senere enn forventet og at 
Sandefjord kirkelige fellesråd valgte å ta kostnadene til selve ansettelsen (annonsering mv) fra eget 
budsjett.  Restbeløpet, sammen med de bevilgende 500.000 vil dekke 50% av prosjektleders 
lønnskostnader i 2016 og en liten del av møtekostnadene i prosessen. 
 
Den kirkelige prosessen for etablering av et nytt fellesråd fra 1.1.2017 følger denne fremdriftsplanen: 
 

Faser i framdriftsplanen Tidsperiode  

Fase 1: Etablere prosjekt (mandat, mål for prosessen, økonomi) 
 

Sep. - des. 2015 

Fase 2: Kartlegge eksisterende virksomhet. 
 

Sep. 2015 - jan. 2016 
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Fase 3: Planlegge strukturer i den nye organisasjonen 
 

Jan. – aug. 2016 
 

Fase 4: Implementering (klargjøre ny organisasjon) 
 

Aug – des 2016 
 

Fase 5: Første driftsfase (Vedta budsjett og planer, evalueringer). 
 

Jan – des 2017 

Fase 1: Etablere prosjekt 
Prosjektleder ble ansatt fra 1.9.2015 og jobber 50% med prosjektet og 50% som kirkeverge i 
Sandefjord kirkelige fellesråd. 
 
Mandat , mål for prosessen, regler for medbestemmelse og økonomi ble vedtatt i likelydende vedtak 
i de tre fellesrådene i november i fjor.  Se vedlegg. 
 
Prosessen er organisert slik:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kirkelig fellesnemnd består av leder og nestleder i hvert fellesråd, til sammen 6 personer. Mandat er 
vist i vedlegg. Arbeidstakerrepresentantene i partssammensatt utvalg, prosten i Sandefjord prosti, 
domprosten i Tønsberg, kirkevergene, en representant fra presteforeningen i domprostiet og en 
representant fra presteforeningen i Sandefjord prosti har møte og talerett i fellesnemda. 
 

Kirkelig 
Fellesnemnd 

Prosjektgruppe 

Arbeidsgruppe(r) 

Partssammensatt 
utvalg 

Fellesrådet i Stokke kommune Fellesrådet i Andebu 
kommune 

Fellesrådet i Sandefjord 
kommune 
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Partssammensatt utvalg består av medlemmene i Kirkelig fellesnemnd og en 
arbeidstakerrepresentant fra hvert fellesrådsområde. Mandat er vist i vedlegg. 
 
Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og består av prostene, kirkevergene, en 
tillitsvalgt/ansattvalgt representant fra hvert fellesrådsområde og en tillitsvalgt prest fra hvert prosti. 
Prosjektgruppen utreder saker til Kirkelig Fellesnemnd og Felles Partssammensatt utvalg. Samt bistår 
i gjennomføringen av prosjektet.  
 
Prosjektlederen skal ivareta tilrettelegging og gjennomføring av sammenslåingen. Prosjektleder er 
sekretær for nemda og kaller inn til møter i nemnda og sikrer dokumentasjon av prosessen og 
resultater. Prosjektleder gis mandat til å opprette eventuelle undergrupper/arbeidsgrupper, etter 
forutgående behandling i prosjektgruppen. I slike grupper skal ansattes representasjon ivaretas. 
Bruk av ansattes arbeidstid skal avklares med arbeidsgiver.  
 
Arbeidsgrupper opprettes ved behov. 
 
Fase 2: Kartlegge eksisterende virksomhet. 
Dagens oppgaver, organisering, økonomi og kirkelige handlinger er kartlagt.  Det er både likheter og 
forskjeller i de tre fellesrådsområdene.   
 
Hva er ulikt?  
Størrelse er en åpenbar forskjell, eksempelvis er det 8 200 medlemmer i DnK i Stokke, 4 700 i Andebu 
og 32 500 i Sandefjord.  Andre forskjeller er knyttet til samhandling med kommunen, spesielt i 
forhold til gravferdsforvaltning og vedlikehold.  
I Andebu er det fellesrådet som har ansvaret for gravferdsforvaltningen, men som bruker kommunen 
til en del av det praktiske arbeidet. Stokke kirkelige fellesråd gjør alt arbeid med gravferdsforvaltning, 
mens det i Sandefjord er Sandefjord kommune som har hele forvaltningen.  Kirkelig fellesnemnd 
ønsker én, felles gravferdsforvaltning i den nye kommunen og utredningsarbeidet er startet.  
 
Kirkebyggene er forskjellige og flotte! Andebu har tre middelalderkirker og sammen med Skjee kirke 
blir det de eldste byggene i den nye kommunen. I Sandefjord er det to arbeidskirker (Bugården og 
Vesterøy), mens de øvrige kirkene i Stokke og Sandefjord er eldre tre- eller mursteinsbygg. 
Noen kirker er godt vedlikeholdte og andre har dokumenterte og store behov for vedlikehold. 
 
Hva er likt?   
Medarbeidere med høy kompetanse og engasjement for oppdraget, og som har nærhet til 
menighetenes arbeid.  
Godt samarbeid mellom administrasjonene i kirken og kommunen. 
Mange frivillige som gjør en fantastisk jobb for vårt felles anliggende – den kristne tro og Guds ord.  
 
Litt informasjon om dagens situasjon: 
 

 Stokke*1 Andebu Sandefjord 

Prosti Domprostiet Sandefjord Prosti  Sandefjord Prosti 

Antall innbyggere i kommunen 11 506 5 860 45 281 

Antall medlemmer i DnK   8 213 4 685 32 466 

Antall sokn 3 3 4 

Antall kirker 3*2 3 4 

Antall medlemmer pr sokn, inkl 
Vear 

Arnadal:  726 
Skjee:  1 196 
Stokke*1:  6 291 

Andebu:  2 513 
Høyjord:  753 
Kodal:  1 419 

Bugården:  7 080 
Sandar:  11 507 
Sandefjord:  9 634 



Til kommunal fellesnemnd 5.2.2016 Side 4 av 6 
 

Vesterøy:  4 245  

Brutto driftsutgifter 2016(budsj) 7.638.000 4.897.000 24.296 

Tilskudd fra kommunen 2016(b) 4.554.000 3.172.000 12.912 

Antall årsverk i stabene*3  10,45 6,16 40,3 

Antall døpte i 2014 62 53 260 

Antall konfirmerte i 2014 80 53 324 

Antall vigsler i 2014 20 11 65 

Antall gudstjenester i 2014 154 78 293 

Antall deltakere på gudstj. 2014 12 581 7 468 37 636 

Antall kirkelige gravferder 70 51 381 
*

1
 Vear, med 23% av innbyggerne, overføres til Tønsberg kommune. 50% av de er medlemmer i DnK. 

 *
2
 Stokke krk fellesråd har ansvar for 3 sognekirker. I tillegg er det en arbeidskirke på Vear (stiftelse) og en 

kirke i Melsomvik(forening). 
*

3
 Inklusiv Fellesrådsansatte og prestetjenesten. 

 

Fase 3: Planlegge strukturer i den nye organisasjonen 
Planlegging av den nye organisasjonen har startet.  Vi utreder fremtidig gravferdsforvaltning, 
organisering av virksomheten og har startet arbeidet med budsjettbehov for 2017.   
 
Det er etablert kontakt mellom prosjektleder for den kirkelige prosessen og prosjektleder og 
kommunalsjefer i den nye kommunen.  
 
 
 
Avslutningsvis vil vi takke for den økonomiske støtten vi har fått. Vi vil, ved en senere anledning, 
vurdere å be om et nytt bidrag.  
  
Helt til slutt vil vi takke for det gode samarbeidet vi har med både politikere og nåværende og ny(e) 
kommuneadministrasjon(er). 
 
 
 
Sandefjord 5.2.2016 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kirkelig fellesnemnd 
Dagfinn Haugen (sign.)     prosjektleder/kirkeverge 
       Terje Grevle (sign.) 
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Vedlegg: Mål for prosessen, mandat og økonomi 
 
Mål for prosessen er 

 Organisasjonen er lovlig etablert fra 1.1.2017 

 Bred involvering 

 Lett tilgjengelig informasjon 

 

Mandat for Kirkelig Fellesnemnd (KF)  
KF gis fullmakt til å  

 opprette et prosjekt for etableringsprosessen, deriblant å vedta prosjektbeskrivelse, budsjett,  

framdriftsplan og organisering.  

 forberede budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det er imidlertid det nye Fellesrådet 

som skal behandle budsjett og økonomiplan. 

 drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som arbeids-

,  permisjons- og tilsettingsreglement.  

 forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med fellesnemnda for kommunene.  

 vedta ny organisering for det nye fellesrådet.  

 forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter 

omorganisering.  

 utarbeide og vedta funksjons- og bemanningsplaner for den nye virksomheten. 

 utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med 

tillitsvalgte.  

KF skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold 
som gjelder sammenslåing blir ivaretatt. 
 
KF skal sikre at ledelse og ansatte i prestetjenesten får muligheten til å medvirke i forhold som 
gjelder sammenslåing. 
 
KF skal sikre at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt. 
 
KFs medlemmer fra Fellesrådene skal utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg 
for sammenslåingsprosessen. 
 
KF skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen. 
 
KF har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser. 
 
Fellesrådene har i perioden frem til 1.januar 2017 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som 
kan ha betydning for det nye fellesrådet bør først drøftes i KF. 
 
KF skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal KF vurdere om spørsmålet kan 
utsettes til etter at nytt Fellesråd er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta 
stilling til avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan saken sendes til behandling i 
fellesrådene. 

 
Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom det nye Fellesrådet som 
arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede 
personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med sammenslåingen. 
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Medbestemmelse 
Det opprettes et partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom det 
nye Fellesrådet som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i saker som 
vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med 
sammenslåingen. 
Fellesrådenes representanter i Kirkelig Fellesnemnd utgjør arbeidsgivers representanter i det 
partssammensatte utvalget. 
De ansatte får tre representanter, én representant fra hvert av fellesrådsområdene. 
Representantene har møte- og talerett i Kirkelig Fellesnemnd. 
 
 
Økonomi 
Omstillingsmidlene brukes til å dekke 50% av lønnskostnadene for prosjektleder/kirkeverge, samt til 
dekning av møtekostnader. 
 
Kostnadskrevende aktiviteter skal godkjennes av hvert enkelt Fellesråd på forhånd, dersom 
kostnadene ikke kan dekkes av eksterne midler. 
 
Øvrige kostnader forbundet med deltakelse i prosjektet dekkes av hvert Fellesrådsområde og av 
Bispedømmet. 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/217 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om konstituerende styremøte i Nye Sandefjord kommunale 
Pensjonskasse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
29/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
      
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
NSkP møteprotokoll 02 02 2016 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.16, sak 24/2016, og gjorde slikt vedtak: Saken tas til 
orientering.  

Saksfremstilling 

Nye Sandefjord kommunale Pensjonskasse avholdt konstituerende styremøte 2.februar 2016. 
Protokoll fra møtet forelegges Arbeidsutvalget, Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda til 
orientering. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                              Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                    Saksbehandler 

 

 

 



 

 

MØTEPROTOKOLL 

Fra konstituerende styremøte i 

Nye Sandefjord kommunale Pensjonskasse (u.etabl.) 

Møtested: Møterom 3 Rådhuset 

Møtedato: 02.02.2016 Tid: 17.00 – 18.00 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon  Navn     Parti  Møtt for        

Styremedlem  Jahn M. Jahnsen     H        

Styremedlem  Lars Viggo Holmen                             H                       

Styremedlem  Erling F. Sørhaug     H 

Styremedlem  Vidar Andersen     FrP 

Styremedlem  Grethe Wiig Andersen    Uavh. 

Medl.repr.  Liv Krossøy 

Medl. repr.  Arne Antonsen 

 

Behandlede saker: Beslutningssaker 1/16 – 4/16 

 

 

 

Sandefjord, 02.02.2016 

 

 

_______________  ________________  ______________ 

Erling F. Sørhaug  Lars Viggo Holmen  Jahn M. Jahnsen 

 

 

 

_____________ ___________________ __________  ____________ 

Vidar Andersen Grethe Wiig Andersen Liv Krossøy  Arne Antonsen 

 

 

 

 

 



SAKSLISTE 

 

Saksnr.  

1/16  Godkjenning av innkalling 

2/16  Konstituering av styret 

3/16  Ansettelsestilbud daglig leder 

4/16  Arbeidsfordeling i styret 

- Delegering av oppgaver til Samarbeidsgruppen 

5/16  Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/16  Godkjenning av innkalling 

Erling F. Sørhaug, som representant for Samarbeidsgruppen (Les. Styrelederne i de 

kommunale pensjonskassene i hhv. Andebu, Stokke og Sandefjord), redegjorde kort 

for bakgrunnen for innkallingen, med basis i den beslutning som ble fattet i 

Fellesnemdas møte den 19.januar, hva gjaldt representanter til styret i Nye Sandefjord 

kommunale Pensjonskasse (heretter kalt NSkP) samt funksjontid (30.6.2017). 

Styret hadde ingen bemerkninger til innkallingen og Erling F. Sørhaug ble deretter 

valgt til å lede møtet. 

 

 2/16  Konstituering av styret 

I hht. til de kommunale pensjonskassers vedtekter, konstituerer styret seg selv. Således 

skulle det velges leder og nestleder i NSkP.   

Som leder ble, av Lars Viggo Holmen, foreslått Erling F. Sørhaug. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

Som nestleder ble, av Jahn M. Jahnsen, foreslått Lars Viggo Holmen. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

 

3/16  Ansettelsestilbud daglig leder 

Styreleder redegjorde kort for ansettelsesprossessen, som ledet frem til beslutningen 

om å tilby Irene Ormestad (i dag daglig leder for de kommunale pensjonskassene i 

Andebu og Stokke). Headvisor, ved deres admdir. Per Inge Hjertaker, har gjennomført 

testing, intervjuer og bakgrunnsjekk av de to kandidatene, og således vært 

Ansettelsutvalgets uavhengige rådgiver. Utvalget har bestått av de tre styrelederne 

samt Roar Gunnufsen, Fagforbundet. Videre har man hatt verdifull bistand i den 

praktiske tilretteleggingen av ansettelsesprossen, fra Magne Eckhoff, Personal-/HR-

sjef i nye Sandefjord kommune. 

Deretter presenterte styreleder det forslag til ansettelsestilbud med tilhørende daglig 

leder - instruks, som forelå etter endt arbeid i ansettelsesutvalget.  

Et samlet styre ga sin tilslutning til det fremlagte forslag, som styreleder deretter vil 

forelegge for Irene Ormestad, for aksept. 

 

 

 

 



 4/16  Arbeidsfordeling i styret 

- Delegering av oppgaver til Samarbeidsgruppen 

 

For å forsøke å begrense behovet for møteaktivitet i styret til rene beslutningssaker, 

ble det foreslått å opprette et arbeidsutvalg. Utvalget vil bestå av styreleder, nestleder 

samt Jahn M. Jahnsen.  Styret ga sin tilslutning til dette. 

 

5/16  Eventuelt 

- Intet. 

 

Møtet hevet. 

 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/599 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Ungt entreprenørskap i Vestfold 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
30/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til videre samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap Vestfold. 

 

Vedlegg: 
Orientering Ungt Entreprenørskap Vestfold 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møtet 29.2.16, sak 25/2016, og gjorde slikt vedtak:  Nye 
Sandefjord kommune tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til videre samarbeidet 
med Ungt Entreprenørskap Vestfold.  

Bakgrunn 

Ungt Entreprenørskap Vestfold er en medlemsorganisasjon, stiftet i 2001 og Sandefjord kommune 
var med i denne prosessen. Kontingenten for ett skoleår er p.t. kr 20 000 for kommuner over 
20 000 innbyggere, og kr. 10 000 for kommuner under 10 000 innbyggere. 10 av Vestfolds 
kommuner er medlemmer, deriblant Sandefjord og Andebu.  

Det har kommet indikasjoner fra organisasjonen om endring av medlemskontingent i forbindelse 
med kommunesammenslåing, ved overgang fra beløp pr kommune til en krone pr innbygger. Nye 
avtaler og kontingent vil legges frem for nye Sandefjord kommune i løpet av 2017.  

Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder vurderer tiltaket som positivt, og legger vekt på at man har lykkes meget bra i sin 
innledende satsing her i Vestfold. Med de erfaringer man har høstet gjennom de siste årene finner 
prosjektleder det hensiktsmessig at man trapper opp aktiviteten, noe som vil medføre at man får 
engasjert flere elever både i grunnskolen og i videregående skole.  

Dersom ny prismodell innføres vil kostnaden øke fra 40 000 for nåværende tre kommuner til ca 
62 000 for nye Sandefjord kommune.  



Et annet positivt og svært viktig element er den kompetanse lærere og administrasjon i skolene 
opparbeider seg når det gjelder nyetableringer og kontakt med næringslivet. 

Prosjektleder legger til grunn at nye Sandefjord skal være medlem av Ungt Entreprenørskap i 
Vestfold.  

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                      Anne Grethe Bakken 
Prosjektleder                                                                            Saksbehandler 
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Seksjon:  Sentraladministrasjon 

 Saksbehandler: Anne Grethe Bakken 

Arkivref.:  

   

 

 

SAKSUTREDNING 
 
SAMARBEID UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG NYE SANDEFJORD KOMMUNE 

Bakgrunn 
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1997 med 
generalforsamlingen som høyeste organ. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE 
Norge) og 17 selvstendige fylkesorganisasjoner med eget styre og ansvar for egen økonomi. Styret har 
ansvar for organisasjonen mellom generalforsamlingene, i tillegg til Rådet, som også fungerer som 
valgkomité. Som medlemmer i foreningen kan opptas: 

• Departementer, fylker, kommuner, skoler, institusjoner og organisasjoner 
• Registrerte elevbedrifter, ungdomsbedrifter, studentbedrifter og deres lærere og rådgivere fra 

næringslivet i foreningens arbeid ved skolene  
Lokalforeningene har eget styre som er sammensatt av lokale næringslivsledere, skoleledere og leder fra 
offentlig sektor. Det sentrale sekretariatet har sete i Oslo. 
Ungt Entreprenørskap henvender seg til grunnskole, videregående- og høgskole. 

Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører: 

• Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 
• Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet 
• Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 
• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 
• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene 
• Stimulere til samarbeid over landegrensene 
• Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng 

Formål – samarbeid skole og næringsliv 
Norge står foran enorme utfordringer når det gjelder omstilling, derfor er det viktig at de unge er med. 
Man ønsker å skape positive holdninger til entreprenørskapskultur i ung alder. Tiltaket har tverrpolitisk 
nasjonal støtte og det er enighet om at Norge trenger unge mennesker med pågangsmot og ideer som 
kan sette i gang ny virksomhet og skape verdier. 

Ungt Entreprenørskap i Vestfold startet i 2001 
Sandefjord kommune var sammen med flere av fylkets kommuner og fylkeskommunen med å starte 
Ungt Entreprenørskap Vestfold i 2001. Medlemsavgiften har fra Sandefjord kommunes side blitt dekket 
over rådmannens budsjettkonto: 1.112800.325 - Overføringer til fylket/andre. Kontingenten for ett 
skoleår er p.t. 20.000 for kommuner over 20 000 innbyggere, og kr. 10.000 for kommuner under 10 000 
innbyggere. 10 av Vestfolds kommuner er medlemmer, deriblant Sandefjord og Andebu. Stokke 
kommune er p.t. ikke medlem.  
Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell organisasjon som er avhengig av medlemskontingent. Fra 
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2017 slår de første kommunene i Vestfold seg sammen, og fler følger etter fra 2018. Med de 
samarbeidsavtalene som foreligger i dag vil Ungt Entreprenørskap Vestfold tape medlemskontingent 
som er nødvendig for opptrapping av aktiviteter. Det har kommet indikasjoner fra organisasjonen om 
endring av avtaler fra 2017, og at det vil foreslås en kontingent ut fra antall innbyggere i kommunen (kr. 
1 pr. innbygger er foreslått).  

De siste tre årene har i snitt 7500 elever i Vestfold tatt del i programmene til Ungt Entreprenørskap 
Vestfold. I Sandefjord har følgende skoler deltatt i en eller flere programmer: Mosserød, Varden, 
Breidablikk, Bugården og Ranvik. Til sammen 480 elever pr år. På Andebu barneskole og Andebu 
ungdomsskole har 170 elever deltatt pr år. Undersøkelser viser at de som har jobbet med 
entreprenørskap i skolen blir mer positive til å starte bedrift senere i livet, og deltagelse i Ungt 
Entreprenørskap sine program øker motivasjonen for skolearbeid. 

 

Prosjektleders merknader 
Prosjektleder vurderer tiltaket som positivt, og legger vekt på at man har lykkes meget bra i sin satsing i 
Vestfold. Med de erfaringer man har høstet gjennom de siste årene finner prosjektleder det 
hensiktsmessig at man trapper opp aktiviteten, noe som vil medføre at man får engasjert flere elever 
både i grunnskolen og i videregående skole. Et annet positivt og svært viktig element er den kompetanse 
lærere og administrasjon i skoleverket opparbeider seg når det gjelder nyetableringer og kontakt med 
næringslivet. For å få forutsigbarhet og kontinuitet, foreslår prosjektleder at Ungt Entreprenørskap 
Vestfold lager en årlig aktivitetsplan for skolene i nye Sandefjord kommune. Aktivitetsplanen legges 
fram i starten av skoleåret.  
 
Saken legges frem med innstilling slik det fremgår av saksfremlegget. 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/841 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Kommunal veterinærvakt 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
31/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår som en helhet i Søndre Vestfold vaktområde når avtalen 
Andebu kommune har med nordre Vestfold vaktområde utgår.  

2. Rådmannen i nye Sandefjord får fullmakt til å inngå ny veterinærvaktavtale når dagens avtale 
utgår 1.9.2017. 

 

Vedlegg: 
Avtale klinisk vet vakt Nordre samarbeidsområde. 
Avtale Larvik, Søndre samarbeidsområde 
Kommunesammenslåing og kommunal veterinærvakt 
 
Dokumenter i saksmappen 

· Avtale mellom kommunene i Vestfold.  
· Avtale mellom kommunene og veterinærer 
· Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-

06-15-75 
· Brev fra Landbruksdirektoratet vedrørende kommunesammenslåing og tilskudd kommunal 

veterinærvakt. 

Sammendrag 

Etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) § 3 a har 
kommunen et ansvar for organisering av klinisk veterinærvakt utover ordinær arbeidstid. Dette kan 
gjøres selvstendig i kommunen eller det kan inngås i et samarbeide med andre kommuner. 
Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddet og har hjemmel til å fastsette veterinære vaktområder.  

Dagens ordning: 

Stokke og Sandefjord kommuner, samt nordre del av Andebu betjenes i dag av søndre Vestfold 
vaktområde. Nordre del av Andebu kommune betjenes av nordre Vestfold vaktområde.  

Det er inngått avtale med veterinærer som betjener områdene og denne utgår 1.7.2017. Ny avtale 



med disse må inngås fra dette tidspunkt. 

Saksfremstilling 

I anledning kommunesammenslåingen har Landbruksdirektoratet henvendt seg til Stokke, Andebu 
og Sandefjord kommuner og bedt om tilbakemelding innen 1.mai 2016 på hvordan den nye 
kommunen Sandefjord ønsker fremtidig organisering av veterinærvaktordningen. 

Det er fra direktoratet fremmet fire forslag:  

1. Nye Sandefjord kommune blir en del av søndre Vestfold vaktdistrikt. Dette innebærer at 
veterinærene som i dag betjener eksisterende kommuner i Søndre Vestfold også må betjene 
eksisterende Andebu kommune. Dette vil ikke påvirke tilskuddet til de to ulike vaktområdene. 

2. Nye Sandefjord kommune blir en del av Nordre Vestfold vaktområde. Dette innebærer at 
veterinærene som i dag betjener kommuner i Nordre Vestfold vaktområde også må betjene 
eksisterende Sandefjord og Stokke kommune. Lardal og Larvik kommune vil da bli et eget 
vaktområde. Dette vil ikke påvirke tilskuddet til de to ulike vaktområdene.  

3. Hele Vestfold blir ett vaktområde. Dette vil kunne føre til mindre arbeidsbelastning for 
veterinærene som deltar i ordningen, men reiseavstandene vil bli noe større. Tilskuddet vil bli 
redusert tilsvarende reduksjon i ett vaktdistrikt.  

4. Eksisterende Andebu kommune betjenes av Nordre Vestfold vaktområde. Resten av nye 
Sandefjord betjenes av søndre Vestfold vaktområde. Dette vil innebære at veterinærene må 
betjene samme vaktområde som tidligere. Tilskuddsfordelingen mellom vaktområdene vil bli 
lik som tidligere. Det vil i tilfelle bli nye Sandefjord kommune som er ansvarlig for at 
eksisterende Andebu kommune har tilfredsstillende veterinærdekning, selv om eksisterende 
Andebu kommune betjenes av veterinærer som har inngått veterinærvaktavtaler med andre 
kommuner. 

Det åpnes også for å vurdere andre alternativ dersom kommunene ønsker dette. 

Sandefjord, Stokke og deler av Andebu (Kodal) er organisert i søndre Vestfold med Larvik 
kommune som administrerer ordningen. Resterende av Andebu kommune inngår i nordre Vestfold 
og administreres av Re kommune. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler kommunene imellom med 
mulighet for oppsigelse innen 1.7 og oppsigelsestid 12 måneder. Tidsfristene kan fravikes dersom 
kommunene er enige om det. Avtalen kan sies opp hvis denne avløses av en ny interkommunal 
ordning med tilsvarende ansvarsområde. 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med veterinærer i Nordre og Søndre Vestfold vaktdistrikt. Det 
er Mattilsynet som tidligere har etablert vaktdistriktene. Det er de gamle grensene for 
distriktsveterinærordningen som er godt innarbeidet hos veterinærene. Det er etablert en avtale 
mellom privatpraktiserende veterinærer i Vestfold som løper frem til 1.9.2017. Avtalen må 
reforhandles for nye 4 år innen 1.9.2017. 

Ordningen har i dag fungert med at det offentlige tilskuddet har dekket de økonomiske kostnadene. 
Det har vært noe overforbruk utover tilskuddsordningen enkelte år. Begge samarbeidsløsningene 
har fungert meget bra. Det er etablert et godt forhold til veterinærene i de to vaktdistriktene og 
disse synes å være fornøyde med organiseringen. Andebu kommune er delt i dagens ordning, og 
det vil ikke være noen utfordringer med fortsatt deling i forhold til praktiske grenser for utførelse av 
vaktordning for veterinærer. 

Det vil være kapasitet til å ta med resterende av Andebu kommune i Søndre Vestfold vaktdistrikt 



hvis dette blir valgt. 

Ved endring av kommunenes samarbeidsområde må de inngåtte avtaler sies opp innen 1.7.2016 
og deretter begynne arbeidet med å innarbeide samarbeide med nye grenser på vaktdistrikt. 
Avtale med veterinærer opphører 1.9.2017 og må reforhandles innen denne tid i ny 4 års periode. 

Dersom nye Sandefjord kommune ønsker å være initativtaker til et nytt vaktområde for hele 
Vestfold må dette skje i samarbeid med de andre kommunene og dagens avtaler sies opp og ny 
etableres. 

Økonomiske konsekvenser.  

Ingen endring utover dagens utgifter for de 3 kommunene hvis samarbeidet opprettholdes.  

Konklusjon 

Det anbefales at den nåværende organiseringen opprettholdes, men at nordre del av Andebu 
kommune innlemmes i Søndre vaktdistrikt når avtalen for denne delen av kommunen utløper.  Det 
er viktig for den praktiske gjennomføringen av vaktordningen at den nå er organisert i to distrikter 
for veterinærene.  

Det må i tillegg inngås ny avtale med veterinærene slik at denne er på plass innen 1.9.2017. 
Samarbeidskommunene bør informeres om nye Sandefjord kommunes valg og syn på 
Landbruksdirektoratets forespørsel. Landbruksdirektoratet vil sørge for nødvendig høring med 
berørte parter.  

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                         Torunn Årset 
Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
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Vår referanse: 16/3593 - 1 
Deres dato: 

Deres referanse: 

 
 

Kommunesammenslåing og tilskudd kommunal veterinærvakt 
 

Landbruksdirektoratet erfarer at Stokke, Andebu og Sandefjord kommune har vedtatt å 
slå seg sammen til én kommune med iverksettelsesdato 1.januar 2017. Den nye 
kommunen skal hete Sandefjord. 

 
Alle landets kommuner har et ansvar for å organisere en kommunal veterinærvakt, jf. 
dyrehelsepersonelloven § 3a. Kommunene mottar hvert år et tilskudd som er øremerket 
finansiering av den kommunale veterinærvakten. Landbruksdirektoratet forvalter dette 
tilskuddet og har hjemmel til å fastsette veterinære vaktområder. 

 
Andebu kommune tilhører i dag Nordre Vestfold vaktområde, mens Stokke og Sandefjord 
tilhører Søndre Vestfold vaktområde. Den nye kommunen vil derfor i utgangspunktet 
være lokalisert i to ulike vaktområder. 

 
Vi ber om tilbakemelding på hvordan situasjonen best kan løses Den veterinære 
vaktområdestrukturen i Norge baserer seg i hovedsak på kommunegrenser. Det finnes 
imidlertid enkelte eksempler der en kommune betjenes av to ulike vaktdistrikt. 

 
Landbruksdirektoratet har behov for tilbakemelding på hva slags løsning dere ser på som 
mest hensiktsmessig fra 1.januar 2017. Man kan se for seg ulike muligheter: 

 
1. Nye Sandefjord kommune blir en del av søndre Vestfold vaktdistrikt. Dette 

innebærer at veterinærene som i dag betjener eksisterende kommuner i Søndre 
Vestfold også må betjene eksisterende Andebu kommune. Dette vil ikke påvirke 
tilskuddet til de to ulike vaktområdene. 

 
2.   Nye Sandefjord kommune blir en del av Nordre Vestfold vaktområde. Dette 

innebærer at veterinærene som i dag betjener kommuner i Nordre Vestfold 
vaktområde også må betjene eksisterende Sandefjord og Stokke kommune. Lardal 
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og Larvik kommune vil da bli et eget vaktområde. Dette vil ikke påvirke tilskuddet 
til de to ulike vaktområdene. 

 
3.   Hele Vestfold blir ett vaktområde. Dette vil kunne føre til mindre arbeidsbelastning 

for veterinærene som deltar i ordnignen, men reiseavstandene vil bli noe større. 
Tilskuddet vil bli redusert tilsvarende reduksjon i ett vaktdistrikt. 

 
4.   Eksisterende Andebu kommune betjenes av Nordre Vestfold vaktområde. Resten av 

nye Sandefjord kommune betjenes av søndre Vestfold vaktområde. Dette vil 
innebære at veterinærene må betjene samme vaktområde som tidligere. 
Tilskuddsfordelingen mellom vaktområdene vil bli lik som tidligere. Det vil i tilfelle 
bli nye Sandefjord kommune som er ansvarlig for at eksisterende Andebu 
kommune  har tilfredsstillende veterinærdekning, selv om eksisterende Andebu 
kommune betjenes av veterinærer som har inngått veterinærvaktavtaler med andre 
kommuner. 

 
Også andre løsninger kan tenkes, og vi er åpne for å vurdere andre alternativ. Vi ber om 
tilbakemelding på hvordan dere mener den fremtidige vaktstrukturen bør se ut innen 
1.mai 2015. 

 
Landbruksdirektoratet antar at dere har skrevet avtaler med veterinærene om 
veterinærvakt. Det er derfor viktig at vedkommende veterinærer blir inkludert i disse 
vurderingene, og at eventuelle endringer i vaktdistrikt ikke bryter med de avtaler som er 
inngått. Også de andre kommunene i Vestfold vil bli påvirket av dette, og vi ber derfor at 
også disse kommunene blir involvert i prosessen. 

 
 
 
 
 

Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 

 
 
 
 

Hilde Haug Simonhjell Mats Petter Sydengen 
seksjonssjef rådgiver 
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Kopi til: 

Hof kommune Hofslundveien 5 3090 HOF 

Holmestrand kommune Serviceboks C 3081 HOLMESTRAND 

Horten kommune Postboks 10 3181 Horten 

Lardal kommune  3275 SVARSTAD 

Larvik kommune Postboks 2020 3256 LARVIK 

Nøtterøy kommune Pb 250 Borgheim 3163 Nøtterøy 

Re kommune Tingvoll 3164 REVETAL 

Sande kommune Postboks 300 3070 SANDE I VESTFOLD 

Svelvik kommune Postboks 40 3061 SVELVIK 

Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
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Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Justering av prostigrenser 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
32/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1.  Fellesnemnda anbefaler at grensen mellom Sandefjord prosti og Tønsberg domprosti blir i 
samsvar med ny kommunegrense.  

2. Ny inndeling bør gjøres gjeldende fra 1.januar 2017. 

 

Vedlegg: 
søknad om justering av prostigrenser 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.02.2016 og gjorde slikt vedtak:  

1. Fellesnemnda anbefaler at grensen mellom Sandefjord prosti og Tønsberg domprosti blir 
i samsvar med ny kommunegrense.  

2. Ny inndeling bør gjøres gjeldende fra 1.januar 2017. 

Bakgrunn 

Prostene i Sandefjord prosti og Tønsberg domprosti har tatt initiativ til at prostigrensen mellom de 
to prostier følger den nye kommunegrensen. Saken er sendt på høring til berørte kommuner og 
kirkelige organer, og det bes om uttalelse til to forhold, henholdsvis prostigrense og tidspunkt for 
endringen.  

Saken avgjøres av departementet. 

Saksfremstilling 

Prostene anbefaler at Stokke fellesrådsområde overføres fra Tønsberg domprosti til Sandefjord 
prosti fra det tidspunkt departementet bestemmer. Det etableres et nytt Sandefjord prosti som 
sammenfaller med grensen for nye Sandefjord kommune og nye Sandefjord fellesrådsområde.  

Det foreslås at nytt prosti opprettes fra 1.september 2016, slik at prostiet er opprettet I forkant av 



opprettelsen Fellesrådet.  

Prostenes forslag innebærer at medlemmene i Den norske Kirke (DnK) på Vear blir en del av et 
sogn i domprostiet, hvor Tønsberg kommune inngår.  

Kirkens geografiske og administrative organisering 

Grunnenheten i Den norske Kirke (DnK) er sognet, der et valgt menighetsråd treffer avgjørelser på 
vegne av sognet. I en kommune kan det være flere sogn. I Sandefjord er det fire sogn (Sandar, 
Vesterøy, Bugården og Sandefjord), Andebu har tre sogn (Kodal, Andebu og Høyjord) og Stokke 
tre sogn (Stokke, Arnadal og Skjee).  

Hver kommune har et kirkelig fellesråd som består av medlemmer fra de ulike menighetsrådene, 
en representant fra kommunen, og en prest oppnevnt av biskopen.  

Kirkelig fellesråd i de tre kommunene har også startet prosess for sammenslåing, etter modell av 
arbeidet i Fellesnemda i SAS. Det nye Kirkelige fellesrådet trer i funksjon 1.januar 2017. Kirkens 
struktur følger kommunegrensene, og blir således påvirket av kommunesammenslåingen. 

Prostiet er en organisatorisk enhet med geografisk og administrativ avgrensing. De tre kommuner 
tilhører i dag ulike prostier. Sandefjord og Andebu kommuner utgjør Sandefjord prosti, mens 
Stokke kommune hører til Tønsberg domprosti. Prostiet ledes av en prost, som skal sørge for 
nødvendig samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. Prost i et prosti 
med domkirke er domprost. Biskopen er prostens overordnede.  

Økonomiske forhold 

Geistligheten (prestene) i DnK er embedsmenn, og lønnes av staten. Kommunens forpliktelse er, i 
følge Kirkeloven, begrenset til å dekke kontorhold for prestene, inkludert prosten. Kommunen gir 
forøvrig årlig tilskudd til fellesrådets virksomhet, basert på søknad fra fellesrådet.  

Forslaget fra prostene innebærer ingen endring i kommunens forpliktelse overfor kirken totalt sett. 
Det er kun en justering av geografiske og administrative grenser for eksisterende virksomhet. 
Prosten utfører prestetjeneste og er en del av eksisterende bemanning.  

Prosjektleders merknader 

Prosjektleder ser positivt på initiativet fra prostene om at grensen mellom prostiene justeres, slik at 
det blir samsvar mellom nye kommunegrenser og grensen mellom prostiene.  

Dersom søknaden imøtekommes vil alle sogn i nye Sandefjord kommune tilhøre samme prosti. 
Dette forenkler samarbeidet, og gjør grensen logisk for både innbyggere, kirke og kommune.  

Prosjektleder ser det som en naturlig konsekvens av grensejusteringen mellom Tønsberg og 
Stokke at Vears innbyggere blir en del av DnK i Tønsberg, og bl.a. vil få gravferdstjenester der. Det 
legges til grunn at endringen kun er av administrativ art, og at det eventuelt overføres ressurser fra 
Tønsberg domprosti til nye Sandefjord prosti for å betjene det nye, utvidede prostiet. Det 
forutsettes at endringen ikke medfører økte økonomiske forpliktelser for nye Sandefjord kommune 
samlet sett.  

Prosjektleder anbefaler at virkningstidspunktet settes til samme tidspunkt som sammenslåingene 
av kommuner og fellesråd, dvs. fra 1. januar 2017. 



 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                 Ingrid Marie Eidsten 
Prosjektleder                                                                       Saksbehandler 

 

 

 

 



SANDEFJORD PROSTI  TØNSBERG DOMPROSTI 
Prost Øyvind Nordin                                   Domprost David Gjerp  
  Sandefjord/Tønsberg   06.12.2015 

Tønsberg domprosti                                                                                          Sandefjord prosti 

Storgt.52                                                                                         Bjerggt. 56 

3126 TØNSBERG                                                                                              3210 Sandefjord 
.   

 

SØKNAD OM JUSTERING AV PROSTIGRENSER. 

 
Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke har fattet vedtak om å slå seg sammen til en 

kommune. Dette er godkjent i departementet, og blir gjennomført fra 01.01.2017. 

 

Dette får også følger for den kirkelige struktur, da de kirkelige fellesråd følger 

kommunegrensene. Fellesrådene i de tre kommuner er godt i gang med en prosess for 

sammenslåing. 

I dag tilhører disse tre kommunene to forskjellige prostier. Sandefjord prosti består av 

Andebu og Sandefjord kommuner, mens Stokke kommune i dag tilhører Tønsberg domprosti. 

Det virker å være bred enighet om at hele fellesrådsområdet må tilhøre ett og samme prosti, 

og at grensene for den nye Sandefjord kommune vil bli sammenfallende både med nytt 

fellesrådsområde og nytt prosti. Andre mulige alternativ er ikke blitt fremmet fra noen av 

partene, og det er også vanskelig å se hvordan dette skulle organiseres i praksis.  

 

Det anbefales derfor at Stokke fellesrådsområde overføres fra Tønsberg domprosti til 

Sandefjord prosti fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Det etableres da et nytt Sandefjord prosti, som sammenfaller med grensene til nye Sandefjord 

kommune og nye Sandefjord Fellesrådsområde. 

 

HØRING: 

Saken oversendes menighetsrådene, Fellesrådene og kommunene, som kan uttale seg om 

saken. Frist for uttale settes til 1. mars 2016.  

Vi ber også om synspunkt på tidspunkt for endring: 

Alternativene er at endringen iverksettes fra sommeren 2016, eller fra 01.01.2017 samtidig 

med sammenslåingen av fellesråd og kommuner. 

 

ANBEFALING: 

Når det gjelder den kirkelige prosti-inndeling anbefaler vi på denne bakgrunn at grensene 

mellom Tønsberg domprosti og Sandefjord prosti justeres i samsvar med det som blir vedtatt 

som nye kommunegrenser mellom Tønsberg kommune og nye Sandefjord kommune. 

Hvis det ikke kommer fram motforestillinger i høringen, anbefaler vi at nytt prosti etableres 

fra 01.09.2016. 

 

 
David Gjerp       Øyvind 

Nordin 
David Gjerp       Øyvind Nordin 

Domprost i Tønsberg      prost i Sandefjord 

   

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/232 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - Fellesnemnda 15.03.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
33/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
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