
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Dagligstuen Sole sykehjem i Stokke 
Dato: 26.04.2016 
Tidspunkt: 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 

35/2016 Godkjenning av møteprotokoll 15.03.2016 
36/2016 Organisatorisk plassering av parkvesen og grøntvedlikehold 
37/2016 Etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord 

kommune 
38/2016 Valg av kommunevåpen for nye Sandefjord kommune 
39/2016 Orientering fra temakomiteene - april 2016 
40/2016 Orientering fra prosjektleder - april 2016 
41/2016 Avtale om legevakt med Tønsberg kommune 
42/2016 Valg av forliksråd nye Sandefjord kommune 
43/2016 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 
44/2016 Eventuelt - 26.04.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
 
 
 
Dato 19.04.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 
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Arkivsak nr 16/210 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 15.03.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
35/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 15. mars 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Møteprotokoll.2016.03.15 
 
 

 

 

 



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord  
Dato: 15.03.2016 
Tidspunkt: 09:30 - 11:30 
 
 
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 
  Lozan Balisany   Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Grethe Østgård  H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp 
  Inga M. Krossøy  Krf 
 
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker   Prosjektleder 

Tina Skarheim  Prosjektkoordinator 
Stein Rismyhr   Rådmann Andebu 

 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 15/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 19.01.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 19.januar 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Saknr. 07/2016: 
Vedrørende utbetaling av støtte til de politiske partiene, ble det enighet om at beløpet skal 
utbetales samtidig som utbetaling av godtgjøring til de folkevalgte. Utbetalingen skal skje i juli 
og november. 

Saknr. 12/2016:  
Kathrine Andersen rettes til Cathrine Andersen. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 15/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 19.januar 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 16/2016 
FREMDRIFTSPLAN BUDSJETTGRUNNLAG NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda legger til grunn at budsjettgrunnlag 2017 for ny kommune kommer til 
behandling i ekstraordinært møte 23.juni 2016. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Det ble fremmet forslag i møtet om at enkelte varamedlemmer til det nye Kommunestyret 
inviteres til å delta på seminaret 6-7 juni.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 16/2016 vedtak: 
Fellesnemnda legger til grunn at budsjettgrunnlag 2017 for ny kommune kommer til 
behandling i ekstraordinært møte 23.juni 2016. 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 17/2016 
UTLØNNINGSDATO FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
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. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 17/2016 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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 18/2016 
AVKLARINGER OMKRING KONSTITUERING FOLKEVALGTE ORGAN NYE 
SANDEFJORD  
 
Prosjektleders innstilling: 

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

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

partiene i det nye kommunestyret. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Det ble fremmet spørsmål om hvordan partiene skal håndtere oppsett av liste over 
varamedlemmer.  Fellesnemnda ber Prosjektleder avklare spørsmålet omkring oppsett av 
varaliste.  
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Sak om valgkomite tas til behandling på Fellesnemnda sitt møte 26.april 2016. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 18/2016 vedtak: 

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

rammen av lovverket.  
• Fellesnemnda vil nedsette en valgkomite bestående av representanter fra hvert av  

partiene i det nye kommunestyret. 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 19/2016 
KOMMUNAL GARANTI STOKKE KOMMUNE - BYPAKKE FOR TØNSBERGREGIONEN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Anbefaling fra Arbeidsutvalgets sak 13/2016 fremmes som forslag: 

Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin garantistillelse for Bypakke 
Tønsbergregionen.  
 
 

Tor Steinar Mathiassen fremmet følgende forslag: 

Garantiansvaret overtas av de andre kommunene ved evt. uttredelse av nye Sandefjord.  
 

 
Behandling: 
Forslag fremmet i møtet med tilleggspunkt enstemmig vedtatt.  

 
FNs 19/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin garantistillelse for Bypakke 
Tønsbergregionen.  
 
Garantiansvaret overtas av de andre kommunene ved evt. uttredelse av nye Sandefjord.  
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 20/2016 
NYTTÅRSMARKERING 
 
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. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 20/2016 vedtak: 
Fellesnemnda 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. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 21/2016 
RUTINE FOR UTBETALING AV MØTEGODTGJØRELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til 
medlemmene av Fellesnemnda, Partssammensatt 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.  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 21/2016 vedtak: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til 
medlemmene av Fellesnemnda, Partssammensatt 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.  
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 22/2016 
OMSTILLINGSAVTALE FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
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. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 22/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument 
som gir forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående 
sammenslåingsprosessen. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 23/2016 
STATUSOPPDATERING - SØKNAD OM MIDLER TIL INFRASTRUKTUR 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Basert på at kriterier for tildeling nylig hadde blitt klargjort, samt kort frist for å søke, så 
fremmet Prosjektleder slikt forslag til vedtak i møtet (innstilling):  
 
Prosjektleder gis fullmakt til å fremme søknad om tilskudd til prosjekter innen veier, bredbånd 
og andre digitaliseringstiltak basert på bokstav a, b og c i Fellesnemndas vedtak i sak 5/16, 
med tillegg av mulige digitaliseringstiltak. 
 

 
Behandling: 
Rådmann i Andebu kommune/ass.rådmann i nye Sandefjord kommune, Stein Rismyhr 
orienterte om kriteriene for tildeling. 

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 
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FNs 23/2016 vedtak: 
Prosjektleder gis fullmakt til å fremme søknad om tilskudd til prosjekter innen veier, bredbånd 
og andre digitaliseringstiltak basert på bokstav a, b og c i Fellesnemndas vedtak i sak 5/16, 
med tillegg av mulige digitaliseringstiltak. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 24/2016 
VALG AV DEPOTLEVERANDØR FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda søker eierskap for Nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 
2017. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 24/2016 vedtak: 
Fellesnemnda søker eierskap for nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 
2017. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 25/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MARS 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 25/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 26/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - MARS 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Det ble gitt muntlige orienteringer fra ledere av de ulike temakomiteene.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 26/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 27/2016 
BUDSJETT OG STATUS ØKONOMI FELLESNEMNDA 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Prosjektleder fremmet forslag om nytt pkt. 7. i innstillingen: 
 
7. Merutgiftene på tilsammen kr. 4.424.000,- dekkes ved bruk av Fellesnemndas fond. 

 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling med et nytt pkt. 7 enstemmig vedtatt. 
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FNs 27/2016 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. 
7.  Merutgiftene på tilsammen kr. 4.424.000,- dekkes ved bruk av Fellesnemndas fond 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 28/2016 
ORIENTERING OM BRUK AV TILSKUDD - KIRKELIG FELLESRÅD 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 28/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 29/2016 
ORIENTERING OM KONSTITUERENDE STYREMØTE I NYE SANDEFJORD 
KOMMUNALE PENSJONSKASSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 
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Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 29/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 30/2016 
UNGT ENTREPRENØRSKAP I VESTFOLD 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til videre samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap Vestfold. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 30/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til videre samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap Vestfold. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 31/2016 
KOMMUNAL VETERINÆRVAKT 
 
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. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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FNs 31/2016 vedtak: 
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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 32/2016 
JUSTERING AV PROSTIGRENSER 
 
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. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 32/2016 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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 33/2016 
EVENTUELT - FELLESNEMNDA 15.03.2016 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch: 
De tre kommunene anmodes om lik tilnærming til disponering av overskuddet, i hovedsak 
ved å plassere overskuddet i fond. 

Enighet i Fellesnemnda om at det anmodes kommunestyrene om å i hovedsak avsette årets 
regnskapsmessige overskudd til fond. 
 
Lozan Balizany: 
Ønsker en strategisk plan for barne- og ungdomsarbeid for den nye kommunen. Hvilke tiltak 
har man i hver enkelt kommune? 

Enighet om at dette ikke prioriteres i prosjektfasen, at det bør settes på dagsorden når den 
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nye kommunen er i gang. 

Bjarne Sommerstad: 
Andebu kommune har nedsatt en gruppe som vil komme med noen anbefalinger til hvilken 
virksomhet som kan egne seg i Andebu Herredshuset.  

Fellesnemnda gir sin tilslutning til at gruppen jobber videre med dette.  

Vidar Andersen: 
Hva slags vennskapssamarbeid har de enkelte kommunene? Skal det nye Kommunestyret 
ha en innstilling til dette? 

Hver kommune oppfordres til å legge frem en oversikt over sine vennskapsbyer. 
 
Nils Ingar Aabol: 
Påpeker viktigheten av at kommunene samordnes vedrørende saker som kan ha betydning 
for nye Sandefjord. Viktig å drøfte saker med de andre kommunene, i stedet for å kjøre sitt 
eget løp.  
 

Dette er først og fremst et ansvar Prosjektleder og Rådmennene må ta ansvar for. 

 
 

********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 34/2016 
KOMMUNEVÅPEN OG ORDFØRERKJEDE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Komiteen for kommunevåpen og ordførerkjede gis følgende mandat: 

1. Komiteen skal gjennomføre en utvelgelsesprosess jfr fase 2 og 3 i saksutredningen og 
ut fra denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder. Prosjektleder 
avgir innstilling til Fellesnemnda.  

2. Komiteen skal etter å ha gjennomført en anskaffelsesprosess presentere forslag til valg 
av utforming og leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. Rammen 
for anskaffelsen settes til kr.250.000 ekskl. mva. Prosjektleder avgir deretter innstilling 
til Fellesnemnda. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 15.03.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Cathrine Andersen fremmet forslag om å endre ordlyden i juryens pkt. 1 i kriterieliste for å 
velge tre vinnerkandidater til: 

1. Kommunevåpenet bør tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i 
Norge.   
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Behandling: 
Forslag fremmet i møte falt med 21-2.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 34/2016 vedtak: 
Komiteen for kommunevåpen og ordførerkjede gis følgende mandat: 

1. Komiteen skal gjennomføre en utvelgelsesprosess jfr fase 2 og 3 i saksutredningen og 
ut fra denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder. Prosjektleder 
avgir innstilling til Fellesnemnda.  

2. Komiteen skal etter å ha gjennomført en anskaffelsesprosess presentere forslag til valg 
av utforming og leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. Rammen 
for anskaffelsen settes til kr.250.000 ekskl. mva. Prosjektleder avgir deretter innstilling 
til Fellesnemnda. 

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



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/1618 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Organisatorisk plassering av parkvesen og grøntvedlikehold 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
36/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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

2. Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

 

Vedlegg: 
Anlegg/arenaer og bruken av disse i dagens Sandefjord kommune 
Ulike perspektiver på organisering av Park og grønt 
Notater fra møte park og grønt 31.mars 2016 
Oversikt over anlegg som vedlikeholdes i Stokke, Andebu og Sandefjord 
 
Sammendrag 

I følge forhandlingsutvalgets utredning skal ansvaret for parkvesen og grøntvedlikehold legges til 
kommunalområde miljø og plansaker. Prosjektleder er av Fellesnemnda bedt om å legge frem en 
sak med vurdering og anbefaling av organisatorisk tilhørighet av dette området.  

Prosjektleder har gjennomført dialog med berørte ledere og tillitsvalgte. Signalene fra disse er ikke 
entydige, men det har fremkommet gode momenter både for organisering i kommunalområde 
miljø- og plansaker og for kommunalområde kultur-, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

Prosjektleder har etter en samlet vurdering kommet frem til at ansvaret for parkvesen og 
grøntvedlikehold bør plasseres i kommunalområde for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 11.04.16, sak 31/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

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

2. Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 



Saksframstilling 

Bakgrunn 

Når kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord kommune slås sammen til nye Sandefjord 
kommune forutsetter Forhandlingsutvalget at den nye kommunen etableres, driftes og videre-
utvikles med utgangspunkt i de «gamle» kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og 
utfordringer.  

Forhandlingsutvalget fastsatte en hovedstruktur for organisering av nye Sandefjord kommune, i 
kommunalområder. I denne strukturen er bl.a.:  

· Folkehelse, nærmiljø, frivillighet, lag/foreninger, idrett, nærmiljøutvalg, friluftsliv og by- 
og stedsutvikling plassert under kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og steds-
utvikling. 

· Miljø, veier, trafikksikkerhet, infrastruktur, parker og grøntanlegg plassert under 
kommunalområdet for miljø- og plansaker.  

Prosjektleder la frem sak 11/15 til Ansettelsesutvalget om «Premisser for rekruttering av nye 
Sandefjords øverste ledelse». I denne saken løftet prosjektleder frem bla ansvar for parker og 
plasser, idrettsanlegg, friområder og skrev følgende; 

«Prosjektleders foreløpige vurdering er at det synes mest hensiktsmessig at drift og 
vedlikehold av parker, plasser, idrettsanlegg, samt kirkegårder og gravferd legges til 
kommunalavdeling for miljø og plan. Hensynet til kostnadseffektiv drift og stordriftsfordeler 
ved å samle utstyr og ansatte innen drift og vedlikehold bør veie tungt når den fremtidige 
kommunen skal organiseres. Det er viktig å fremheve at dette ikke betyr en nedprioritering av 
en ønsket satsing, men betydningen av hensiktsmessighet og effektiv drift. Imidlertid 
oppfatter prosjektleder at det er behov for å tydeliggjøre argumentene for de ulike 
alternativene og at berørte medarbeidere og tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i 
prosessen før endelig beslutning fattes. Prosjektleder er imidlertid ikke innstilt på å la en slik 
prosess forsinke rekruttering av kommunalsjefer. Dette innebærer at det må tydeliggjøres for 
kandidater til disse stillingene at endelig avklaring av ansvarsområdene ikke er gjort.» 

Fellesnemnda ba 15.mars 2016 prosjektleder om å legge frem sak om organisatorisk plassering av 
park- og grøntvedlikeholdet til møtet 26. april 2016.  

Kort beskrivelse av prosess 

· Utarbeidet oversikt over oppgaver og ansvarsforhold for park- og grøntanlegg i 
dagens tre kommuner.  

· Gjennomført høringsmøte med berørte ledere og tillitsvalgte, og det er mottatt innspill 
fra berørte. 

· Utarbeidet enkel pro et contra-analyse. 

Dagens ansvarsområde og organisering  av park- og grøntvedlikehold  

Sandefjord kommune 

I Sandefjord kommune er Park- og idrettsseksjonen lagt til kommunens kultur- og fritidsetat. Dette 
omfatter bla:  

· Kontakt og samarbeid med ulike frivillige foreninger og lag, nærmiljøutvalg, Kirkelig 
Fellesråd, andre trossamfunn, frivillige og kommersielle aktører.  



· Grunneiertillatelser, saker etter friluftslov, kirke- og gravferdslovgivning m.m.  
· Planlegging, etablering, videreutvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av parker, 

plasser, idrettsanlegg, friområder, løyper, kyststier, badeplasser, skjærgårdstjeneste, 
leke-plasser, nærmiljøanlegg, gravlunder/kirkegårder, gravlegging, 
gravstedsvedlikehold m.m. 

Seksjonen omfatter totalt ca. 40 faste stillinger, samt ca. 8 årsverk for sesongarbeidere m.m., til 
sammen ca. 48 årsverk. Av dette utgjør «utegruppene» knyttet til drift og vedlikehold av etatens 
«grønne» områder ca. 38 årsverk.  

Kommunen eier byens sentralanlegg og bydelsanlegg for idrett, mens aktiviteten ivaretas av 
idrettslagene.  

Stokke og Andebu kommune 

I Stokke er drift og vedlikehold av parker, plasser, friområder, kyststier m.v. plassert i seksjon 
eiendom, mens utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv m.v. er plassert i seksjon kultur. De fleste 
idrettsanlegg i kommunen er eid av idrettsforeninger, mens 2 kommunale idrettshaller er plassert i 
seksjon kultur. Det samme gjelder kontakt med og tilskudd til frivillige foreninger og lag, spillemidler 
m.m.  

I Andebu er drift og vedlikehold av parker og grøntområder plassert i teknisk sektor.  

Stokke og Andebu kommuner benytter til sammen 3-4 stillinger/årsverk til drift og vedlikehold av 
ulike «grønne» anlegg.  

Verken Stokke eller Andebu kommune har ansvar for gravlunder/ kirkegårder, gravlegging, 
gravstedsvedlikehold m.m. 

Vurderingskriterier 

Forhandlingsutvalget forutsetter en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell organisering av nye 
Sandefjord kommune. Prosjektleder legger følgende perspektiv til grunn ved vurdering av fremtidig 
organisering:  

1. Et samfunnsutviklingsperspektiv; By- og stedsutvikling, nærmiljø, folkehelse og «det 
gode liv». 

2. Et innbygger-/brukerperspektiv; Gode opplevelser, tilgjengelige og trygge 
nærmiljøanlegg. 

3. Et økonomisk perspektiv; Rasjonell og kostnadseffektiv drift. 
4. Et medarbeiderperspektiv; Faglig utvikling og arbeidsmiljø, tilstrekkelig kapasitet.  

1. Samfunnsutviklingsperspektivet 
Forhandlingsutvalget gav føring om funksjonelle samfunnsutviklingsområder med god infrastruktur 
og tettstedsutvikling. Dette kan innebære: 

· Grøntområdenes sentrale betydning for by- og stedsutvikling. Dette har nær 
tilknytning til infrastruktur og parkering. 

· Grøntområdene som viktige arenaer for fysiske og kulturelle aktiviteter, og dermed 
også for folkehelsearbeidet. 

· Et profesjonelt og innovativt grøntvedlikehold, med høy faglig standard og kvalitet.   
· Et godt og sterkt omdømme på nasjonalt nivå med god by- og kommuneplanlegging 

med vektlegging av grøntanlegg. 

 



2. Innbygger-/brukerperspektivet 
Forhandlingsutvalget gav føring om effektiv tjenesteproduksjon som gjør hverdagen enklere for 
innbyggerne og lokal identitet med nærhet til basistjenestene. Dette kan innebære:   

· Nærhet til, god kommunikasjon og enkel samhandling med de store brukergruppene 
når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold.  

· Enkelt for private o.a. utbyggere å forholde seg til kommunen i regulerings- og 
utbyggingssaker.  

· Trygghet/ sikkerhet 

3. Økonomiperspektivet 
Forhandlingsutvalget gav føring om effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler 
skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne. Dette kan innebære: 

· Rasjonell og effektiv tjenesteproduksjon med sambruk av personell, maskiner/utstyr 
og administrative funksjoner  

· En organisering som ivaretar oversikt og styring, hvor risiko for manglende kontroll 
reduseres.  

· Gode samarbeidsforhold og –former mellom alle involverte kommunalområder,  
· Mulighet for å planlegge og styre tjenestene på en forutsigbar og god måte. 

4. Medarbeiderperspektivet 
Forhandlingsutvalgets gav føring om relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse, 
samt god internkontroll. Dette kan innebære:  

· Tilstrekkelig kapasitet 
· Godt og sterkt faglig miljø oppmerksomhet på videre utvikling av kommunens 

grøntområder. 
· Godt arbeidsmiljø, samhandling og medvirkning basert på faglig kompetanse.  

Prosjektleder vil peke på at uavhengig av hvilken konklusjon om organisatorisk plassering som 
fattes, så vil et større eller mindre antall medarbeidere oppleve endringer i sin arbeidssituasjon. 

Uttalelser 

Det er innhentet synspunkter og uttalelser fra berørte ledere innenfor både kultur, park/grønt og 
kommunalteknisk i de 3 kommunene, og fra fagforeninger som organiserer ansatte i de samme 
virksomhetsområdene.  

· Lederne i teknisk sektor i dagens kommuner mener at grøntvedlikeholdet bør legges til 
kommunalområdet for miljø- og plansaker.  

· Begrunnelse: Slektskap mellom grøntvedlikehold og kommunalteknisk område, bruk av biler 
og maskiner, ønske om stordriftsfordeler, samt at dette er vanlig plassering i de fleste andre 
kommuner.  

· Lederne innenfor kulturområdet og park/grøntområdet mener at grøntvedlikeholdet bør 
legges til kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

· Begrunnelse: Grøntområdene er sentrale møteplasser og anlegg for fysisk og kulturell 
aktivitet, som er forutsatt lagt til det samme kommunalområdet, samspillet med brukerne, 
samt et sterkt faglig grøntmiljø. Det vises også til at dagens grøntområder i Sandefjord drives 
effektivt, og i godt samarbeid med teknisk sektor.   

· Organisasjonene som organiserer ansatte innenfor grøntområdet og kommunalteknisk 
område anbefaler at området legges til kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og 
stedsutvikling.  

· Begrunnelse som ovenfor, samt peker på positive tilbakemeldinger fra brukerne, og risiko for 
at en annen plassering kan medføre redusert oppmerksomhet på grøntområdet  



· Organisasjonen som organiserer administrativt personell i teknisk sektor, gir uttrykk for at 
park- og grøntvedlikeholdet bør området tillegges kommunalområdet for miljø- og plansaker, 
av hensyn til overordnet tekning rundt plan- og byggesaker m.v.  

Prosjektleder har gjennomført dialogmøte med alle berørte ledere tillitsvalgte 31.03.16. Som 
vedlegg 3 følger notat med uredigerte/alle synspunkter som fremkom på møtet. 

Prosjektleders vurdering 

Vurdering av viktige hensyn i saken 

· Dagens Sandefjord har et godt omdømme når det gjelder park- og grøntanlegg og blir 
oppfattet som en nasjonal foregangskommune mht anvendelse av grøntområder i byutvikling 
og for å skape gode opplevelser. Den estetiske og funksjonelle verdien av dette bidrar til å 
foredle og forbedre stedenes kvaliteter, ved å gi gode opplevelser, aktiviteter og trivsel. 
 

· En organisering i kommunalområde miljø og plan vil sannsynligvis være mer 
kostnadseffektivt enn organisering i kultur og friluft by- og stedsutvikling. Ved organisering i 
miljø og plan vil det således være enklere å ta ut gevinster av kommunesammenslåing, og 
driften kan effektiviseres ved felles utstyrspark og bruk av personell på tvers av 
tjenesteområde.  
 

· For innbyggere, frivillige/brukere og eksterne samarbeidspartnere vil det kunne oppleves 
effektivt at kommunen har enkle beslutnings- og effektueringslinjer. Effektivitet i denne 
sammenheng vil være opplevelsen av korte linjer og nærhet for samarbeidspartnere og 
fagmiljøer.  
 

· Uavhengig av organisatorisk plassering så vil nye Sandefjord kommune være avhengig av 
engasjerte og dyktige medarbeidere. Dette gjelder både de som arbeider innenfor park- og 
grøntvedlikehold og de som arbeider med infrastruktur og kommunalteknikk. For å lykkes må 
medarbeiderne oppleve innflytelse og anerkjennelse for eget fagområde. Ved opprettelse av 
kommunalområdene må gode prosesser mht informasjon, medvirkning og evaluering 
vektlegges.  
 

· Det er i dag et nært og godt samarbeid mellom teknisk og park i Sandefjord kommune, på 
sentrale områder som snørydding/brøyteberedskap og renhold/ renovasjon. Det samme 
gjelder bruk av biler og maskiner, selv om en stor del av maskiner og utstyr i parkvesenet er 
knyttet til grøntvedlikehold og lite hensiktsmessig for vedlikehold av veier eller vann- og 
kloakkanlegg. Mannskaper innenfor teknisk og park er også lokalisert til samme hovedbase. 
Dette samarbeidet bør kunne videreføres uavhengig av valg av organisatorisk tilknytning.  
 

· Enhver organisering og modell krever god samhandling på tvers av kommunalområdene for å 
ivareta brukere av formålsbygg og grøntområder knyttet til disse. Uavhengig av hvilken 
modell som velges for organisering vil prosjektleder legge vekt på at kommunalområdene 
samarbeider og tar felles ansvar for oppgaver som ligger i grenseflatene løses til beste for 
innbyggere og kommunen, uten unødig administrasjon eller tunge beslutningslinjer. Det 
forutsettes at det etableres gode samhandlingsløsninger mellom berørte kommunalområder, 
slik at behovet for forutsigbarhet og fleksibilitet ivaretas på en tilfredsstillende måte for alle 
parter. Særlig i forbindelse med oppstart av ny kommune vil det være behov for mange og 
fortløpende avklaringer om ansvar og oppgaveløsning for eiendomsdrift, infrastruktur og 
anlegg. 
 

· Park- og grøntanlegg er viktige virkemidler i by- og stedsutvikling. Prosjektleder har et mål og 
ønske om å styrke fagmiljøet og arbeidet med overordnet kommuneplanlegging. Organisering 
av park- og grøntvedlikehold berøres ikke direkte av dette, men kan likefullt 



ses i sammenheng med en vurdering av fagmiljø og kapasitet på by- og stedsutvikling, særlig 
i et operativt perspektiv. 

· Det legges opp til en evaluering av valgt organisering andre halvår 2018 eller første halvår 
2019. Valgt løsning bør da vurderes etter samme perspektiv (kriterier) som i denne saken, 
dvs samfunn, innbygger, økonomi og medarbeidere. 
 

Avsluttende kommentarer: 

Når tre kommuner skal slås sammen og én ny kommune skal etableres, er det viktig å søke å finne 
gode og fleksible driftsløsninger som ivaretar kostnadseffektivitet, kvalitet, arbeidsmiljø samtidig 
som mål og forventninger innfris. Det er også viktig å ta vare på løsninger som har vist seg å 
fungere godt i de gamle kommunene.  

Det er ikke direkte og entydig sammenheng mellom måten en tjenestene organiseres på og 
kvaliteten på disse, og det er ikke videre gitt hvilken løsning som vil være mest hensiktsmessig. 
Denne saken krever avveining av ulike viktige hensyn.  

Prosjektleder har vurdert saken opp mot 4 kriterier; 

· Samfunnsutviklingsperspektiv 
· Innbygger-/ brukerperspektiv 
· Økonomiperspektiv 
· Medarbeiderperspektiv. 

Prosjektleder vil særlig peke på følgende forhold: 

Parker, idrettsanlegg, friområder m.v. er viktige i arbeidet for god folkehelse blant kommunens 
innbyggere, fordi områdene i stor grad benyttes som sosiale møteplasser og arenaer for både 
fysiske og kulturelle arrangementer og aktiviteter. Med tanke på ambisjonene for kommende 
nærdemokratiske ordninger/modell og å bevare de unike kvalitetene ved Sandefjords park- og 
grøntanlegg, anbefaler prosjektleder at planlegging, utvikling, forvaltning og drift/vedlikehold av 
disse områdene samles i samme organisasjon. Det forutsettes at området organiseres slik at en 
ivaretar nødvendig samordning på tvers av berørte kommunalområder på en god og fleksibel 
måte. I en stor organisasjonsendring vil mange områder grense til flere andre kommunalområder; 
så også når det gjelder park- og grønt-vedlikehold. 

Nye Sandefjord får et betydelig større areal og flere uteanlegg/ grøntområder enn hva som inngår i 
dagens Sandefjord. Det er store ambisjoner og forventninger til utviklingen av park og grønt for 
hele den nye kommunen. Det må kunne forventes lik standard og kvalitet i hele kommunen. 
Dersom det blir lavere standard i nåværende Stokke og Andebu kan dette medføre omdømmetap 
eller lavere legitimitet for valgt løsning. Større avstander mellom anleggene, større areal og flere 
anlegg vil medføre behov for prioritering/omprioritering, ut fra at det er relativt sett lavere 
ressursinnsats (dedikert personell) til dette i dagens Andebu og Stokke. Dette må løses på en 
tilfredsstillende måte, gitt at man i ny kommune skal ha en høyere standard i de delene av nye 
Sandefjord som ligger i Stokke og Andebu. 

Med tanke på stordriftsfordeler og mest kostnadseffektiv drift, anser prosjektleder at det vil være 
enklest å ta disse ut ved en organisering i miljø og plan, slik forhandlingsutvalgets utredning tilsier. 
Imidlertid forutsettes det en kostnadseffektiv drift og organisering internt i det nye 
kommunalområdet, og prosjektleder anser dette som mulig ut fra korte og enkle kommunikasjons- 
og samarbeidsmønstre, samt samling av oppgaver og verktøy/virkemidler på samme hånd.  

Prosjektleder ønsker å se nærmere på grep som kan styrke samhandlingen og forbedre 



betingelsene for å ta ut gevinster på tross av at oppgaver og ansvar som tidligere var organisert 
innen teknisk etat i nye Sandefjord er delt i tre kommunalområdet.  

Med tanke på organisasjon og ledelse av kommunen kan det være gunstig med en rimelig balanse 
kommunalområdene imellom, mht. omfang av oppgaver, økonomiske ressurser og personell. Dette 
er ikke et avgjørende moment, men vil bidra til noe mer balanse i organisasjonen. 

Kirker og gravlunder m.v. er foreløpig ikke er plassert i organisasjonsmodellen for nye Sandefjord 
kommune. Det vil imidlertid være naturlig at drift og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder, 
gravlegging mv. legges til samme kommunalområde som får ansvaret for drift og vedlikehold av 
andre grøntområder, inkludert funksjonen som gravferdsforvaltning, og kontakt med Vestfold 
interkommunale krematorium. Prosjektledelsen er i dialog med Kirkelig Fellesråd omkring dette, 
herunder evt tjenesteytingsavtale. 

Etter en samlet vurdering av de forhold som er anført ovenfor, anbefaler prosjektleder at park- og 
grøntvedlikeholdet organisatorisk legges til kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og 
stedsutvikling. 

 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             
Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

 



 

 

 
Vedlegg 1_ Anlegg/arenaer og bruken av disse i dagens Sandefjord kommune 
 
1 Arenaer/anlegg 
Idrettsanlegg 
Kultur- og fritidsetaten forvalter kommunens idrettsanlegg, som i dag omfatter 1 sentral-
anlegg, Bugården idrettspark, 6 bydelsanlegg, 3 miniidrettsanlegg og 5 skiløyper. Anleggene 
eies, forvaltes og driftes av Sandefjord kommune. Bugården idrettspark rommer alene arenaer 
for mer enn 20 ulike idrettsgrener. Flere av bydelsanleggene er også fleridrettsanlegg, med 
arenaer for flere idrettsgrener. I tillegg eier og driver enkelte idrettslag selv enkelte anlegg, 
primært på kommunal grunn, bl.a. tennisklubben, roklubben.  
 
Friområder 
Kultur- og fritidsetaten forvalter og drifter 55-60 kommunale friområder, ca. 80 lekeplasser/-
områder og nærmiljøanlegg, ca. 25 badeplasser og 2 kyststier, til sammen ca. 3.500 dekar. I 
tillegg kommer turstier etter avtale/i samarbeid med private grunneiere m.m.  
 
Parker og plasser 
Sandefjord har nærmere 100 parker og plasser, i og utenfor sentrum, med et samlet areal på 
500 dekar. Sammen med en rekke kulturelle skulpturer og monumenter gir de byen et tydelig 
grønt og åpent preg, som også er omtalt og gitt prioritet i kommuneplanen. Blant parkene står 
Badeparken i en særstilling. Parken er unik i norsk sammenheng. Med sitt store areal og 
sentrale beliggenhet åpner den byen mot havet og verden utenfor, i pakt med byens historie og 
tradisjon. Parken rommer også Hjertnes amfi 1, med utescene som benyttes både mot eget 
amfi med 600 sitteplasser og mot parken, i forbindelse med store kulturarrangementer m.v.   
 
Gravlunder 
Byen har i dag 4 gravlunder, med til sammen ca. 165 dekar, som driftes og vedlikeholdes som 
verdige minne- og seremonisteder. Det foretas årlig ca. 400 begravelser og bisettelser, og 
kommunen v/Park- og idrettsseksjonen forestår vedlikehold av ca. 3.500 gravsteder. 
Seksjonen ivaretar også kommunens forhold til Vestfold krematorium.  
 
2 Brukere og bruk av arenaene/anleggene 
Byens «grønne» arealer er helt sentrale for fysisk og kulturelle aktiviteter, for byens inn-
byggere generelt og for barn og unge spesielt. I tråd med politiske føringer utvikles områdene 
år for år, som arenaer for et bredt spekter av aktivitet, opplevelser og rekreasjon.  
 
Byens idrettslag og friluftslivsforeninger har til sammen 15.000 medlemmer, dvs. ca. 1/3 av 
byens innbyggere. Av disse er nærmere 10.000 er barn og unge. Disse foreningene er dermed 
også helt sentrale i arbeidet for fysisk aktivitet og god folkehelse for/blant byens innbyggere. 
Kultur- og fritidsetaten har et nært og godt samarbeid med organisasjonene om utvikling, 
forvaltning, drift og vedlikehold av grønne arealer som arenaer for foreningenes aktivitet, og 
bidrar også på ulike måter med tilrettelegging i forbindelse med et stort antall arrangementer 
hvert år. Dette samarbeidet er også basis for store idrettsarrangementer som Sandarcupen, 
som er landets nest største fotballturnering, NM i sandvolleyball, Sandefjord sykkelfestival 
o.a. arrangementer som årlig samler mange tusen deltakere.  
 
Byens friområder benyttes som aktivitets- og rekreasjonsområder for byens innbyggere, i 
samarbeid med bl.a. organisasjoner som Sandefjord og oppland turistforening o.a. Områdene 



 

 

leies/lånes også ut til bruk ved en rekke større og mindre arrangementer for både frivillige, 
videregående skoler og næringslivet.  
 
Byens parker utvikles år for år som arenaer for både fysisk aktivitet, kulturarrangementer og 
rekreasjonsområder, og er årlig arenaer for et tresifret antall arrangementer, fra bilmesser, til 
kulturteltet i Badeparken, arrangementer i regi av Byen vår, klassiske o.a. konserter, 
teatergrupper og Fjordfesten som samler mange tusen,  
 
Nærmiljøanleggene omfatter bl.a. «hundremeterskogene», som er selve hjørnesteinen i 
nærmiljøutvalgenes arbeid for aktivitet og sosial kontakt og samvær for barn og unge i byens 
mange nærmiljøer.  
 
Byens gravlunder driftes av kommunen, etter avtale med Kirkelig Fellsråd, og benyttes også 
av mange som både rekreasjons- og vandreområder. Gravlundene holder en meget god 
standard, og kommunen får jevnlig henvendelser og besøk fra andre kommuner, som ønsker å 
se og drøfte forvaltning og drift av gravlunder.  
 
Samarbeidet med Den norske kirke og andre trossamfunn er godt. Kirken representerer en 
viktig del av vår kultur og kulturarv, og er dessuten en sentral aktør og samarbeidspartner i 
kulturell aktivitet, som konserter o.a.   
 
3 Et sammenhengende planverk 
Kommunen v/Kultur- og fritidsetaten har, i nært samarbeid med brukere som idrettslag, 
friluftslivsforeninger, nærmiljøutvalg, barnehager o.a. samarbeidspartnere, utviklet et 
sammenhengende og praktisk planverk på flere områder, fra kommuneplan, via strategisk 
kultur- og fritidsplan, til planer for idrett, friluftsliv, nærmiljø, lekeområder og parker. Disse 
planene har alle fokus på aktivitet, og ligger til grunn for løpende videreutvikling.  
 
Kommunen var tidlig ute med egen idrettsmelding og plan for videreutvikling av idretts-
anlegg, og fikk honnør for dette arbeidet fra både departementet og Norges Idrettsforbund. 
Tilsvarende planer knyttet til friluftsliv var en viktig årsak til at Sandefjord for noen år siden 
ble utpekt til landets friluftslivs-kommune. Arbeidet innenfor både idrett og friluftsliv er også 
en viktig årsak til at Sandefjord kommune i 2017 står som vertskommune for landskonfe-
ransen/anleggskonferansen for park og idrett, med representanter for landets kommuner og 
fylkeskommuner, sammen med bl.a. kulturdepartementet, NIF og flere særforbund.  
 
 



 

 

 
Vedlegg 2 

 
A. Park og grønt organisert i kommunalområdet for Kultur, friluftsliv, by- og 

stedsutvikling 
Samfunnsperspektivet 
• Målrettet og kunnskapsbasert planlegging på kommuneplannivå bør legges grunn for å 

verne om og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder. Målet for planleggingen 
vil være å ivareta gode forhold for friluftsliv og fysisk aktivitet, landskapsbilde og 
naturmangfold ut fra de rammer kommunen setter, og overordnede forutsetninger. Slik 
planlegging er en viktig del kommunalområdet ansvarsfelt «stedsutvikling».  

• Parker, idrettsanlegg, friområder mv. utgjør sosiale møteplasser og arenaer for fysiske og 
kulturelle aktiviteter. God og riktig tilrettelegging på disse områdene inngår i sektorens 
ansvarsområder. Ved å organisere park- og grøntvedlikeholdet i kommunalområdet, vil 
ansvaret for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold samles innenfor samme 
ansvarsområde.  

• Dagens organisering av «Park og grønt» i Sandefjord kommune har gitt gode resultater 
med høy standard på grøntvedlikeholdet som har gitt tjenesten et godt omdømme. Det er 
grunn til å anta at et av suksesskriteriene i nåværende Sandefjord er den korte veien fra 
«bestiller» til «utfører».  

• En slik plassering antas også å ville kunne ivareta en bevisst politisk prioritering av og 
satsning på området på en god måte.  
 

 
Brukerperspektivet 
• Nærhet til brukergrupper gir mulighet for tett dialog og samarbeid. Videre vil det være en 

styrke med kort vei fra bruker til utførende ledd 
• Kommunalområdet har i dag stor kunnskap om lokalsamfunn, samarbeidsaktører, eksterne 

finansieringer, utviklingsmuligheter mv. innenfor fagfeltet. Et godt resultat for 
innbyggerne er avhengig av at dette tas vare på og videreutvikles i den nye kommunen. 
Det kan være en risiko at denne kompetansen blir redusert ved endringer.  

• Plassering av park- og grøntvedlikeholdet i dette kommunalområdet vil medføre enklere 
kommunikasjons- og samhandlingsmønstre enn om oppgavene fordeles på flere kommu-
nalområder.  
 

 
Økonomiperspektivet: 
• Samlet organisering kan være en kostnadseffektiv løsning pga. de korte 

kommunikasjonslinjene, mulighet for tett oppfølging av frivillige lag og andre brukere, og 
fordi oppgaver og verktøy samles.   

• Dersom park- og grøntvedlikeholdet legges til dette kommunalområdet, vil det innebære 
at større balanse mellom de ulike kommunalområder mht. omfanget av oppgaver, økono-
miske ressurser og personell.  

• Nær og god kommunikasjon med brukere, frivillige og andre, bidrar til økt og bedre til 
rettelagt vedlikehold. 

• Nærhet til frivillige organisasjoner kan bidra til en bedre tjeneste, som kan spille på 
frivillig innsats, og derigjennom redusere kommunens kostnader.  
 



 

 

Det pekes i denne sammenheng på at det i 2012/2013 ble foretatt en omfattende gjennomgang 
av park- og idrettsseksjonens virksomhet i Sandefjord kommune, som grunnlag for en politisk 
vurdering av spørsmålet om konkurranseutsetting (KF – saker 39/12 og 8/13). Denne 
gjennomgangen endte med konkurranseutsetting av gravstedsvedlikehold, med en forventet 
gevinst på 150.000 kr pr år. Kommunens folkevalgte organer fant ikke grunnlag for 
konkurranseutsetting av øvrige virksomheter.  

 
Medarbeiderperspektivet: 
• Effektive driftsløsninger med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta kommunens grøntområder 

på en god måte.  
• Sterkt faglig miljø med stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet. 
• Gode kompetente ledere mht. både ledelse og grøntfaglig innsikt. 
• Oversiktlig organisering og korte linjer til ledelse og brukerne. 
• Dersom park- og grøntvedlikeholdet innlemmes i dette kommunalområdet, vil det inne-

bære en annen organisatorisk tilknytning og ledelse enn i dag for et lite antall med-
arbeidere. Dette vil kunne redusere faren for «støy» og «energilekkasje» i organisasjonen. 
 
 

B. Park og grønt organisert i kommunalområdet Miljø- og plansaker 
Samfunnsperspektivet: 
• Bidra til et godt omdømme for kommunen ved at hele «utetjenesten» inngår i én enhetlig 

organisasjon.  
• Arealplanlegging er tillagt kommunalområdet og grønnstruktur inngår som en del av 

planvurderingene.  Kommuneplanens arealdel er det viktigste plannivået for å bevare og 
videreutvikle den overordnede grønnstrukturen. 
 

Brukerperspektivet: 
• Innbyggere/bruker vil kunne oppleve en tjeneste som er godt samordnet og effektiv, som 

følge av at ressursene kan disponeres fleksibelt og optimalt.  
• Nærhet til brukere/innbyggere kan ivaretas ved god og fleksibel samordning mellom 

kommunalområdene.  
 
Økonomiperspektivet: 
• Mulighet for stordriftsfordeler og rasjonell drift ved at alle drifts- og vedlikeholdstjenester 

på kommunale uteanlegg samles. Dette kan bidra til at all styring av maskiner, verktøy og 
øvrige ressurser kan utnyttes effektivt og fleksibelt. En felles enhet som ivaretar flere 
oppgaver relevant for miljø og infrastruktur m.m., vil kunne bidra til samdrift på en 
kostnadseffektiv måte.  

• Mulighet for god økonomisk oversikt og styring av hele drifts- og vedlikeholdsområdet.  
 
• Et større fagmiljø vil kunne bidra til samhandling og utveksling av tverrfaglig kompetanse 

som videre vil føre til økt kvalitet og mulige besparelser i prosjekter og drift. 
 
Medarbeiderperspektivet: 
• Plassering av park- og grøntvedlikeholdet i kommunalområdet for miljø- og plansaker kan 

som følge av ulik faglig bakgrunn gi mulighet for et utvidet faglig miljø innenfor drifts- 
og vedlikeholdsområdet, og en mer robust enhet med redusert sårbarhet.   



 

 

• Unngå at det skapes unødvendige skiller mellom ulike yrkesgrupper som opererer innen-
for drifts- og vedlikeholdsområdet, og gi mulighet for at «utetjenesten» oppfatter seg selv 
som et samlet team.  

• Bidra til at organisering av oppgaver som f.eks. snørydding og renhold/renovasjon av 
gater, torg og parker forenkles ved at alle ressurser samles i én enhet.  

 
• Dersom park- og grøntvedlikeholdet innlemmes i dette kommunalområdet, vil det inne-

bære en annen organisatorisk tilknytning og ledelse enn i dag for et stort antall med-
arbeidere, med den risiko for «støy» og «energilekkasje» dette måtte innebære. 
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Notater fra møte park og grønt 31.mars 2016 

Hva er egentlig formålet med «park og grønt»? 

- Verdighet, viktig for kirkegårder 

- Nærhet, innbyggerdialog, de som bor der, at de får gi beskjed til kommunen og ordnet opp når 
det er komm anlegg og friområder, kort vei for å gi beskjed  

- Vi er her fordi vi har et oppdrag fra våre folkevalgte, skal gjøre det de har prioritert.  

- Verktøy for by- og tettstedsutviklingen.  

- I nåværende Sandefjord har vi et helhetlig planverk, fra Kpl og ned til det operative. Park og grønt 
er viktigste redskap for å få til by- og stedsutvikling.  

- Skape gode arenaer sammen med de frivillige, gode opplevelser både for hodet og beina 

- Tillegg - samarbeid med de frivillige  

- I dagens Stokke har man også ansvar for sikkerhet - barnehage, vei, ettersyn lekeapparater, 
trygghet, giftige planter osv. Kultur og eiendom jobbere tett. Dialogen som park/grønt i Sfj har 
med de frivillige, den ivaretar Kultur i Stokke – loser folk til riktig sted. 

- Private utbyggere, utbyggingsavtaler mv  

- Tilretteleggerrollen  

- Habilitet, kan være problematisk dersom man har en kommunalsjef som skal ivareta både det 
privatrettslige og det offentligrettslige  

- Rådgiverrolle, eks opparbeiding av utearealer, park og idrett som konsulent/rådgiver for å velge 
riktige løsninger – eks gode vedlikeholdsløsninger 

- Omdømme, førsteinntrykk. Ikke bare tjenester til enkeltpersoner.  

 

Hva bør prosjektleder være spesielt oppmerksom på og vektlegge i saken? 

- Alle er enige om målet… Tenke gjennom hvordan man kan lage en organisasjon som kan være 
effektiv. Lære av det som har fungert tidligere. Hva betyr det å lære når man også skal skape noe 
nytt? Viktig at vi ikke bare fortsetter i den store kommunen! Ikke få storebror-lillebror. I debatten 
må man passe på at man ikke slår barnet ut med badevannet 

- Kort kontakt og kort responstid, ikke lange omveier. Enorm ressurs som ligger i 
kommunalforvaltningen når man får de frivillige til å ta vare på – idrettslag, velforeningen, 
enkeltpersoner i et nærmiljø. Ivareta dialogen slik at man kan utnytte potensialet. Gode 
samarbeidsformer. Fagkunnskapen og ressursen i kommunalforvaltningen er viktig å ta vare på 

- Være tett på, nærhet til brukerne, fra vår side – fortsette det gode samarbeid uansett. Ikke 
strenge grenser. I og med at vi nå lager kultur «utvidet» ifht dagens Andebu –får med frivillighet, 
folkehelse, nærmiljø. Skal jobbe veldig bredt – har noe med verdigrunnlaget, kan ta ut store 
gevinster ved å ha felles sak på forebygging/helse og kultur. Folk må like seg der de bor – ellers 
blir det ikke trivsel.  

- Ikke ha bestiller-rolle, fleksibilitet – kan ta ut potensialet hvis vi er nær hverandre. Felles 
verdigrunnlag. 

- Viktig å fortelle hva som blir NYTT. Huske at ny kommune blir mye større i utstrekning. Ikke bare 
videreføre det som fungerer i dag.  
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- Rolleforståelse, tjenestebeskrivelser, evt utdype hva tjenesten skal innehold og levere. Så kan det 
være diskusjon om organisering seinere. Stokke, gode erfaringer med å ha ansvar f.eks for 
brøyting av skole 

- De ansatte signaliserer at de ønsker å være under kultur. Sfj – ønsker å være i kultur, Stokke 
synes det er OK å være i eiendom, men kan godt være i kultur. 

- Viktig å få frem det som er bra i dag, grøntsektoren er organisert, fleksibilitet med nærhet til 
brukerne. Viktig for prosjektleder å få frem evt gevinster ved å følge utredningen, kontra det å 
plassere i kultur 

- Viktig å se på hva vi får igjen ved plassering ulike steder. Bør kanskje ligge på næringsutvikling og 
eiendom. Dette er viktig for kommunene å ivareta egen eiendom. Bør være større samspill 
mellom næring og eiendom, samspill private aktører, og få frem grønne delen i private 
utbyggeres 

- Ubenyttet effektivitetspotensiale – mulighet til å samle den operative driften under en større 
enhet. Stordrift. En sjef hands on større fagfelt. Bedre for beboere og innbyggere eks brøyting på 
skoler, helt feil at det ligger på skolene. Vei kan sette en standard og ha dialog med rektorene 

- Fordeler ved stabsfunksjoner, kan utnyttes bedre, felles plattform. All fagkunnskaper, 
fellesfunksjoner som skal ivaretas.  

- Ansvar som eiendomsforvalter blir delvis ivaretatt. 

- Stordrift 

 

Dersom konklusjonen blir å plassere KFBS (K) – hva blir suksessfaktorene?// 
Dersom konklusjonen blir å plassere PM (P)– hva blir suksessfaktorene? 

- K: gode og gjennomsiktige drifts- og fremdriftsplaner (slik har vi det i dag) 

- P: Svært viktig med tydelig tjenestebeskrivelse, ny enhet, nytt for ansatte, ydmykhet, infoflyt, 
ufarliggjøre det – vi har samme på ryggen! 

- K og P: En lykkelig medarbeider! Hvis vi ikke får med folk så vil vi ikke lykkes uansett 

- K og P: Klare ansvarsavklaringer, avtaler viktig uansett, 

- K: ledelsen har god innsikt i bredden på oppgavene og øk forståelse 

- P: at det blir en funksjon som eier av eiendommen. Ikke dele opp funksjonen som eier mellom 
kommunalområder 

- K: Tydelig på avtaler og tjenestebeskrivelser. Likegyldig hvor det ligger.  

- Kontinuitet i avdelingen. Vi vil ha mange områder som skal sluses inn, nyskapning på fagområder 
viktig – mindre uro på de ansatte.   

- K: Kontinuitet 

- P:fleksibilitet 

- K: Det operative leddet, driftsverktøyet, hører med til fagområdet. Uten det uøvende leddet blir 
det rart 

- P: må jo ha utmerket kommunikasjon og fleksibilitet mellom administrasjon (KFBS) og drift (PM) 

- K: helhetlig oppgaveutførelse 

- P: helhetlig oppgave og utførerbeskrivelser 



OVERSIKT OVER ANLEGG SOM VEDLIKEHOLDES I STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD 
 
 Stokke Andebu Sandefjord 
Hva Ansvar drift Omfang  Ansvar drift  Omfang Ansvar drift  Omfang 
Lekeplasser Eiend/park/grønt 45    KF – etaten-

park/grønt 
67 

Nærmiljøanlegg Eiend/park/grønt 5    KF – etaten-
park/grønt 

14 

Skolegårder Eiend/park/grønt 6  Teknisk etat 4 KF – etaten-
park/grønt 

18 

Parker – plasser Eiend/park/grønt 5  Teknisk etat 2 KF – etaten-
park/grønt 

120 – 440 
daa 

Friområder Eiend/park/grønt 33   Teknisk etat 6 KF – etaten-
park/grønt 

57 

Institusjoner Eiend/park/grønt 7  Teknisk etat 7 KF – etaten-
park/grønt 

9 

Kommunale barnehager Eiend/park/grønt 7  Teknisk etat 5 KF – etaten-
park/grønt 

12 

Idrettsanlegg Eiend/park/grønt 1  Teknisk etat 1 KF – etaten-
park/grønt 

9 – 700 daa 

        
Campingplasser  0    KF – etaten-

park/grønt 
4 

Bobilplasser  0    KF – etaten-
park/grønt 

1 

Fontener - monumenter Eiend/park/grønt 3  Teknisk etat 3 KF – etaten-
park/grønt 

80 (ute) 

Toalettanlegg på friområder Eiend/park/grønt 7+2      
Badestrender Eiend/park/grønt 13  Teknisk etat 3 KF – etaten-

park/grønt 
23 

Skileikanlegg      KF – etaten-
park/grønt 

1 



Skiløyper      KF – etaten-
park/grønt 

71 km 

Lysløyper      KF – etaten-
park/grønt 

5 

Skjærgårdstjenesten – antall 
øyer med renovasjon 

Ferder 
skjærgårdstjenest
e 

3    KF – etaten-
park/grønt 

12 

Gravplasser - kirkegårder Kirken 4  Teknisk etat 3 KF – etaten-
park/grønt 

4 – 164 daa 

Kyststier Kultur og fritid 11 km    KF – etaten-
park/grønt 

2 

Isflater Samarbeid med 
frivillige 

5    KF – etaten-
park/grønt 

8 

Turstier Eiend/park/grønt 2 km    KF – etaten-
park/grønt 

29 km 

 
 
Sandefjord; - Lekeplasser, nærmiljøanlegg, friområder, badeplasser, kyststier omfatter ca 3500 daa tilsammen. 
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Etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord 
kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
37/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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

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

 

Vedlegg: 
Program og retningslinjer for nærmiljøordningene i Andebu og Sandefjord 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 11.04.16, sak 32/2016, og gjorde følgende vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

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

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

1. Bakgrunn for saken 

Temakomitéen for nærdemokrati behandlet i møte 01.03.16 saken «Oppbygging av nær-
demokratimodellen for nye Sandefjord, struktur» (sak 11/16), og vedtok anbefaling om målsetting 
for en nærdemokratiordning basert på nærmiljøutvalg, samt mål og hovedprinsipper for utvalgene. 
Av vedtakets pkt. 2-5 fremgår at:  

1. Temakomitéen arbeider videre med innhold, vedtekter og administrative/økonomiske 
konsekvenser av valgt løsning 

2. Modell og innhold legges frem for fellesnemnda til drøfting 26. april. Deretter utarbeider 
komitéen endelig forslag til modell med tilhørende vedtekter og retningslinjer. Siktemålet 
er endelig vedtak av ordningen i perioden juni – august 2016. 

3. I forkant av fellesnemndas sluttbehandling sendes temakomitéens forslag på høring til 



frivillige organisasjoner og eksisterende nærmiljøutvalg i dagens tre kommuner.  
4. Det utarbeides en oppstartstrategi for etablering av nærdemokratiordningen i 

nærmiljøutvalgene.  

I tråd med vedtakets pkt. 2 legges i denne saken frem forslag til føringer for innhold i 
retningslinjer/vedtekter for nærmiljøutvalgene, og vurdering av administrative og økonomiske 
konsekvenser av valgt modell. 

2. Tidligere behandling, vedtak og føringer 

Temakomitéen fattet i møte 05.04.16 følgende vedtak om målsetting for nærdemokratiordningen, 
samt mål og hovedprinsipper for nærmiljøutvalgene:  

1. Temakomitéen anbefaler for Fellesnemnda at etterfølgende målsettinger legges til grunn 
for det videre arbeide med konkretisering av modellen for nærdemokrati:  
 

1.1 Målet med nærdemokratiordningen i nye Sandefjord er tettere dialog mellom innbyggerne 
og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og å bidra til økt valgdeltakelse.  
Til grunn legges en modell med nærmiljøutvalg i hele kommunen, som innebærer 
medvirkning, basert på informasjon, høring og dialog.  
Nærmiljøenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstsvilkår og aktivitet 
for barn og unge. 

 
1.2 Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den nye 

nærdemokratiordningen.  
 

1.3 Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal som hovedregel følge de til 
enhver tid eksisterende barneskolekretser i hele nye Sandefjord kommune – pr i dag totalt 
21 nærmiljøutvalg.  

 
1.4 Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være høringsinstans i 

alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe, for å styrke 
lokaldemokratiet.  

 
1.5 Nærmiljøutvalgene skal være partipolitisk uavhengige utvalg, med eget 

organisasjonsnummer.  
 

1.6 Det innføres ordninger som bedrer dialogen mellom innbyggere og folkevalgte gjennom 
dialogmøter og digitale løsninger. Opprettelsen av dialogutvalg bør vurderes. Dialogmøter 
avholdes minst en gang i året og når NMU’ne finner det hensiktsmessig.  

 
1.7 Ordningen må følges opp med nødvendige administrative ressurser. (se punkt 4. 

administrative og økonomiske konsekvenser) 
 

1.8 Ordningen bør evalueres etter å ha fungert i 3 år.  
 

1.9 Det utarbeides en oppstartsstrategi for etableringen av nærmiljøordningen i «gamle» 
Stokke og Andebu, og det utarbeides en strategi for implementering av 
nærdemokratiordningen i nye Sandefjord. 

 
3.Vedtekter/retningslinjer for nærmiljøutvalg i nærdemokratiordningen i nye 
Sandefjord  

3.1 Retningslinjer for dagens nærmiljøutvalg i Sandefjord kommune (se vedlegg) 
Dagens retningslinjer omfatter i hovedsak følgende:  



Generelle bestemmelser  
Program (innhold) 
               Hundremeterskogen – fysiske arenaer 
               Livet mellom husene -  sosiale møteplasser 

Organisering og årsmøte 

Endring og opphør 

3.2 Vedtekter for dagens nærmiljøutvalg i Kodal skolekrets, Andebu kommune (se vedlegg) 
Vedtektene har i hovedsak samme oppbygging som for nærmiljøutvalgene i Sandefjord, spesielt 
når det gjelder formål, program/satsningsområder og strategi.  

Vedtektene er mer utfyllende enn retningslinjene i Sandefjord når det gjelder organisering. De 
inneholder også bestemmelser om at forslag til endring i vedtektene behandles på 
nærmiljøutvalgets årsmøte.  

3.3 Basis forretningslinjene for nærdemokratiordningen i nye Sandefjord. 
Temakomiteen har vedtatt at vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg 
tilpasses den nye nærdemokratiordningen (jfr punkt 2 ovenfor).   

I og med at vedtektene for Kodal nærmiljøutvalg bygger på retningslinjene for nærmiljøutvalgene i 
Sandefjord, så synes det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i retningslinjene for dagens 
Sandefjord og tilpasse disse ved utarbeidelse av retningslinjer for nærdemokratiordningen i nye 
Sandefjord.  

Tilpasningene vil innebære to hovedgrep:  

a. Ivareta de føringer som ble gitt av Temakomiteen i møte 05.04.2016 (pkt. 2 ovenfor).  
b. Innarbeide utdypende bestemmelser om årsmøte, styre m.v., jfr. vedtektene for Kodal 

nærmiljøutvalg.  

Generelle bestemmelser 

• Målet for nærdemokratiordningen bør innarbeides som overordnet målsetting. 
• Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal i hovedsak følge de til enhver tid 

eksisterende barneskolekretsene i kommunen – i 2016 gir dette 21 utvalg.  
• Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på arbeidet med å utvikle gode oppvekstsvilkår for barn 

og unge, med oppmerksomhet på aktivitet og folkehelse. I tillegg bør vedtektene synliggjøre at 
utvalgene skal være høringsinstans i saker som angår innbyggerne i de respektive 
nærmiljøområdene, og at de skal arbeide for økt valgdeltakelse.  

• Utvalgene skal være partipolitisk uavhengige og nøytrale.  
• Utbetaling av driftstilskudd fra kommunen gjøres i samsvar med retningslinjer som blir vedtatt 

av nye Sandefjord. 
• Bestemmelsen om nærmiljøutvalgenes samarbeid med andre lokale aktører bør videreføres.  
• Inntil nye Sandefjord har utarbeidet ny ordning for tildeling til frivillige foreninger kan 

ordningene som gjelder i dagens tre kommuner midlertidig videreføres.  
 
Innhold 

• Utvalgenes innhold i de såkalte «Hundremeterskogen» (fysisk oppvekstmiljø) og «Livet 
mellom husene» (sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud) bør videreføres.  

• Utvalgenes funksjon som høringsinstans tas inn i et eget avsnitt, sammen med arbeidet for 
økt valgdeltakelse. Hvordan arbeidet for økt valgdeltagelse kan organiseres, utdypes senere, 
eventuelt i samarbeid med grunnskoler og videregående samt eventuell videreutvikling av et 



ungdomsråd. 
• For funksjonen som høringsinstans bør blant annet følgende ivaretas:   

o Høringsfunksjonen omfatter alle saker som angår innbyggerne i de respektive 
nærmiljøene, uavhengig av berørte aldersgrupper.  

o Det forutsettes dialog mellom kommunens folkevalgte, administrasjon og 
innbyggerne.  

o Kommunens administrasjon har ansvar for å ta kontakt med berørte nærmiljøutvalg 
om saker til høring, ev. åpne møter m.v., og delta på disse, sammen med 
representanter fra aktuelle folkevalgte organer.  

 

Organisering og årsmøte 

• Det legges opp til at nærmiljøutvalgene skal ha eget organisasjonsnummer. De juridiske 
betingelsene omkring dette klargjøres nærmere  

• Bestemmelsene om årsmøtet bør tydeliggjøre hvilke saker som skal behandles, valg av 
møteledelse m.v., tidsfrist for innlevering av saker som ønskes behandlet, tidsfrist for 
bekjentgjøring av møter,  

• Bestemmelser om ekstraordinært årsmøte – herunder hvem som kan kreve slikt møte, saker til 
behandling, samt frister for bekjentgjøring.  

• Bestemmelser om styret - antall medlemmer og varamedlemmer, valgperiode for styrets 
medlemmer for å sikre kontinuitet, konstituering, vedtaksførhet mm.  

• Bestemmelser om valgkomitéen - antall medlemmer, valg og virketid.  

Endring og opphør 

• Kommunestyret kan foreta endringer i målsettinger og retningslinjer for 
nærdemokratiordningen. Innstillingsrett og behandling i hovedutvalg (kultur, friluftsliv, by og 
stedsutvikling) avklares i forbindelse med delegasjonsreglementet. I forkant av slik behandling i 
Kommunestyret skal det være dialog med nærmiljøutvalgene. 

• Bestemmelser om ivaretakelse av anlegg m.v. ved midlertidig driftsstans i et nærmiljøutvalg. 
• Bestemmelser om hvordan en skal forholde seg ved evt. opphør av et nærmiljøutvalg, eller 

avvikling av ordningen.    

DialogmøterDet er hensiktsmessig å ta inn et eget punkt om dialogmøter mellom kommunens 
folkevalgte og administrasjon, og nærmiljøutvalgene, f.eks. med forutsetninger om at:  

• Dialogmøter avholdes for å drøfte forhold knyttet til utvalgenes funksjon og drift.  
• Kommunen representeres av administrasjonen og det politiske utvalg som ordningen er 

tilknyttet. Når det er hensiktsmessig kan også representanter for andre kommunalområder 
og/eller folkevalgte organ møte.  

• Administrasjon og folkevalgte har dialog om større saker som får konsekvenser for NMUene. 
Slike møter avholdes f.eks. minst én gang i året, og ellers når kommunens hovedutvalg eller 
nærmiljøutvalget finner det hensiktsmessig. Administrasjonen skal ha kontakt med 
nærmiljøutvalgene om kommuneplanarbeid og andre større saker som angår nærmiljøene. 

4.Administrative og økonomiske konsekvenser 

Temakomitéen har forutsatt at ordningen må følges opp med nødvendige administrative ressurser. 
I tillegg vil/kan det være naturlig at alle nye nærmiljøutvalg får de samme økonomiske rammevilkår 
som dagens utvalg.  



Dagens Sandefjord kommune bruker disse ressursene på ordningen med nærmiljøutvalg:  

Tilskudd til utvalg: 14 utvalg á 100.000 kr 1.400.000 kr 
Administrativ oppfølging: Ca. 0,15 årsverk    100.000 kr    
Sum  1.500.000 kr 

 

I Andebu er det ikke budsjettert med tilskudd eller andre utgifter til nærmiljøutvalget i Kodal. 

Det kan være hensiktsmessig å bygge estimat for administrative og økonomiske ressurser knyttet 
til ordningen i nye Sandefjord kommune bygger på følgende forutsetninger:  

Tilskudd til utvalg: 21 utvalg á 100.000 kr 2.100.000 kr 
Administrativ oppfølging: Ca. 0,5 årsverk    335.000 kr 
Fellesutgifter    100.000 kr 
Sum 2.535.000 kr 

 

Anslåtte utgifter knyttet til administrativ oppfølging inkluderer to forhold:  

• Oppfølging av 21 utvalg i stedet for dagens 14 utvalg i Sandefjord. En ren «matematisk» 
omregning gir behov for ca. 0,25 årsverk.  

• Forberedelse og bistand til utvalgene i forbindelse med høringer m.v. Det er vanskelig å 
estimere behovet, men prosjektleder legger til grunn et foreløpig estimat på 0,25 årsverk til 
slike oppgaver. Dette må vurderes når en har fått erfaringer med ordningen, slik at forvetninger 
og ressursbruk avstemmes.  

• Prosjektleder legger til grunn at noe av det økte behovet dekkes gjennom omdisponering av 
deler av dagens personalressurser som benyttes til arbeid bl.a med frivillighet, folkehelse og 
andre/liknende aktiviteter. 

Anslåtte fellesutgifter er ment å dekke utgifter ved dialogmøter, evt møtegodtgjørelse for 
folkevalgte, leie av lokaler, bevertning, innleie av foredragsholdere og andre utgifter som påløper. 

Den samlede årskostnaden er da noe over 2,5 mill kroner, som er ca en million mer enn hva 
dagens Sandefjord bruker på sin ordning. Avhengig av Fellesnemnda sin behandling vil 
prosjektleder påse at de økonomiske konsekvensene innarbeides i forslag til budsjett/økonomiplan 
for nye Sandefjord.  

5.Prosjektleders merknader 

Temakomitéen vedtok i sitt møte i april å: 

• å anbefale en nærdemokratiordning,  
• basert på en modell med nærmiljøutvalg i hele kommunen  
• som innebærer medvirkning, informasjon, høring og dialog.  

Modellen som anbefales av Temakomiteen er i store trekk en videreføring av dagnes ordning i 
Sandefjord og Andebu mht oppgaver og geografisk inndeling i skolekretser. Prosjektleder har 
oppfattet at dette har vært vellykket i Sandefjord og i Andebu, og det kan derfor synes både 
naturlig og hensiktsmessig at ordningen danner grunnlag for modellen som skal velges i nye 
Sandefjord kommune. 

Fra dialogen i Temakomiteen kan det synes som man ønsker noe mer myndighet/oppgaver til 
nærmiljøutvalgene i nye Sandefjord enn hva som er tilfellet i dagens Sandefjord og Kodal – blant 



annet som høringsinstans, og ønsket om mer involvering og økt valgdeltakelse. Samtidig 
innebærer den geografiske inndelingen at nye Sandefjord etableres med 21 nærmiljøutvalg.  

Prosjektleder er fullt ut innforstått med at den politiske organiseringen og de demokratiske 
ordningene ikke skal «vurderes» av administrasjonen. Prosjektleder vil likevel peke på viktigheten 
av tydelige og avklarte ansvarsforhold og roller, slik at ordningen kan fungere mest mulig optimalt 
og etter formålet. Prosjektleder vil kort peke på noen områder hvor uavklarte roller, ansvar eller 
forventninger kan medføre krevende situasjoner både for øvrige folkevalgte organ og for 
administrasjonen: 

• faste og ad-hoc møter mellom nærmiljøutvalgene og hovedutvalget 
• håndtering av dialog eks knyttet til høringssaker, formalisering 
• saksgang, innstillingsrett, mv 
• administrativ støtte, sekretariatsbistand 

Når det gjelder det som fremkommer av saken mht retningslinjer for ordningen, så ønsker 
prosjektleder å komme tilbake til de delene av retningslinjene som må ses i sammenheng med 
fullmakter og delegering, praktisk organisering og til rettelegging av administrativ støtte. 

Temakomitéen har forutsatt at utvalgene skal være partipolitisk uavhengige, samtidig som de skal 
bidra til økt valgdeltakelse. Prosjektleder mener det kan være en god balanse å stimulere til politisk 
engasjement og samtidig beholde utvalgenes nøytrale og samlende rolle, ved at utvalgene er 
høringsinstans for saker av lokal karakter/interesse. Økt interesse for lokalpolitikk kan også 
stimuleres gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner. 

Prosjektleder anbefaler at ordningen evalueres etter en gitt tid.  

Prosjektleder mener at den foreslåtte fremdriften er hensiktsmessig ved at den gir Fellesnemnda 
anledning til å drøfte forslagene før Teamkomiteen fremmer sitt endelige forslag. 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             
Prosjektleder                                                                                 
 

 
 

 













 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/844 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Valg av kommunevåpen for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
38/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 11.04.16, sak 33/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

Saksframstilling 

Temakomiteen er inne i avsluttende fase av utvelgelse av kommunevåpen, jfr orienteringen som 
ble gitt i Fellesnemnda 15.mars 2016.  

Heraldiker Jan Eide bistår Temakomiteen. Det tar sikte på at Temakomiteen i sitt møte 20.april vil 
konkludere på en anbefaling til Fellesnemnda. Komiteens anbefaling er således ikke klar tidsnok til 
å følge med innkallingen til Fellesnemnda.  

Det er avklart med Arbeidsutvalget og leder av Fellesnemnda at det er ønskelig å legge frem 
saken for behandling og vedtak i Fellesnemnda selv om anbefalingen ikke er klar i tide til å sendes 
ut sammen med møteinnkallingen.  

 

 

 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 



 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/213 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra temakomiteene - april 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
39/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  

 

 
 
Saksfremstilling 
På samme måte som tidligere legges det opp til korte muntlige orienteringer fra komiteene i 
Fellesnemnda sitt møte. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker           
Prosjektleder 
 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - april 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
40/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda tar saken til orientering.  

 

 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalgets behandlet saken 11.04.16, sak 34/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

Saksframstilling 

Det vil til møtet i Fellesnemnda 26.april legges frem orientering fra prosjektleder på samme måte 
som tidligere møter.  

Orienteringen vil legge særlig vekt på informasjon om kommunalområdene, hvor man nå er i gang 
med å fastsette mål og vedta organisasjonsstruktur.  

 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/1619 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Avtale om legevakt med Tønsberg kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
41/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for enkelte 
innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Samarbeidsavtale om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for enkelte 
innbyggere i Andebu og Stokke 
 
Sammendrag 

Forslag til avtale om legevaktstjenester for enkelte innbyggere fra Andebu og Stokke jfr 
Fellesnemndas vedtak i sak 87/2015 er utarbeidet av rådmennene i Tønsberg, Stokke og Andebu. 
Avtalen omfatter 800 innbyggere fra hver av de 2 kommunene, samlet 1600 innbyggere. Antallet 
danner grunnlag for vederlagsberegningen. Avtalen gjelder fra 01.01.2017 og fram til legevaktens 
innflytting i Kjelle Helsehus og til senest 31.12.2018. Vederlag fastsettes pr. capita beregnet av 
totalbudsjettet for legevakten basert på antall innbyggere. 1600 innbyggere. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 11.04.16, sak 35/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for enkelte 
innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

Bakgrunn  

Fellesnemnda behandlet i møte 08.12.2015 sak 87/15 «Avtale om legevakt med Tønsberg 
kommune» hvor Fellesnemnda fattet følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda slutter seg til kommunestyrevedtakene i Andebu og Stokke kommuner 
om kjøp av totalt 2000 legevaktplasser i Tønsberg. Avtalens varighet vil være fra 
01.01.17 til 31.12.18. I tillegg skal Vears innbyggere gis legevakttilbud i Tønsberg.  

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

 



Denne saken ble fremmet på bakgrunn av Fellesnemndas vedtak i sak 60/15 der følgende ble 
vedtatt: 

1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 
Vear. 

2. Andebu og Stokke kommune bes avklare om, og i så fall hvilke områder som eventuelt 
skal få sin tilknytning til Tønsberg legevakt. Dette må sees i sammenheng med hele 
den nye kommunens geografi. 

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

 
På bakgrunn av vedtakets punkt 2 vedtok Stokke kommunestyre den 02.11.15: 
 

1. Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 01.01.2017. 
2. For perioden fram til 01.01.17 gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Tønsberg 

kommune om legevakttjenester for Stokke kommune. 
3. Rådmannen gis i oppdrag å forhandle om kjøp av anslagsvis 1000 plasser for 

innbyggerne i Stokke fra 01.01.2017. 
 
Videre vedtok Andebu kommunestyre den 17.11.15: 
 

1. Andebu kommunestyre anbefaler at Fellesnemnda godkjenner kjøp av 1000 plasser 
ved Tønsberg Legevakt i henhold til adresseliste. Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.17 
til 31.12.18. 

2. Den endelige avtalen med Tønsberg legevakt godkjennes av Fellesnemnda. 

Saksframstilling 

Rådmannen i Stokke og Andebu har forhandlet med rådmannen i Tønsberg kommune om en 
Samarbeidsavtale om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for enkelte 
innbyggere i Andebu og Stokke.  

I forhold til Fellesnemndas vedtak er omfanget av kjøp av plasser redusert med 400, slik at det det 
tilbys en kapasitet på ca 1600 innbyggere i Andebu og Stokke kommune. For Stokke er det ingen 
geografiske begrensninger, men det for Andebu er fastsatt et geografisk område. Det vises til 
avtalen pkt. 7. Reduksjonen er foretatt med bakgrunn i antatt mindre behov. Rådmannen i 
Tønsberg har presisert at legevakten vil ikke avvise besøkende dersom antallet overstiger 1600 
innbyggere. Fellesnemndas vedtak knyttet til Vears innbyggere vil følges som en del av 
overføringen av Vear til Tønsberg. 

Avtalens gyldighet ref. pkt. 3 er fra 01.01.2017 fram til legevaktens innflytting i Kjelle Helsehus og 
til senest 31.12.2018. Begge parter kan si opp avtalen med 1 – ett - års skriftlig oppsigelse 
gjeldende fra 1.august etter oppsigelsen. 

I avtalens pkt. 8 tilligger det kommunene Andebu og Stokke et ansvar for å informere sine 
innbyggere om hvilken legevakt de sogner til, slik at en sikrer at Tønsbergregionen legevakt ikke 
blir primærlegevakt for innbyggere som det det ikke er inngått avtale om etter pkt. 7. 

Fastsetting av vederlag er regulert i avtalens pkt. 9 der det ytes en forholdsvis andel av kostnader 
tilsvarende det antall innbyggere avtalen omhandler jfr avtalens pkt. 7. Vederlaget pr. capita (pr 
innbygger) beregnes av totalbudsjettet for legevakten etter en fordelingsnøkkel basert på 
innbyggertall. For 2016 var denne kr. 270 pr. innbygger. Basert på 2016-pris blir dette kr 432.000,- 
for 1600 innbyggere.  



Konklusjon 

Prosjektleder mener at forslag til avtale i hovedsak følger vedtaket i Fellesnemnda. Nedjusteringen 
av antall innbyggere vil kunne bidra til redusert økonomisk belastning for nye Sandefjord kommune 
ifht opprinnelig antall innbyggere. Prosjektleder anbefaler at Samarbeidsavtalen godkjennes slik 
den fremkommer av vedlegget.  
 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 

 

 



















 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/1620 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Valg av forliksråd nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
42/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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

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

 

Vedlegg: 
UTDRAG Lov om domstolene (domstolloven) 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i sitt møte 11.april 2016, sak 32/2016 og gjorde slikt vedtak: 

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

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

Saksfremstilling 

Ved Kgl. Res. av 24.04.2015 ble det som kjent vedtatt at Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner 
slås sammen til én kommune fra og med 1. januar 2017. 

I vedlegg til denne resolusjonen, punkt 6, er spørsmålet om forliksråd regulert særskilt. 

Nevnte punkt siteres i sin helhet: 

«Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd 
med domstolloven §§ 27 og 57, i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2017 
til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020.  Fellesnemnda kan 
fastslå at det skal være tre forliksråd i denne perioden.» 



Kopi av de nevnte lovbestemmelsene i dette punkt vedlegges. 

Som man ser åpnes det for at Fellesnemnda kan fastslå at det skal være tre forliksråd i «nye 
Sandefjord kommune» med funksjonstid fra 01.01.2017 til 31.12.2019. 

Uten at dette er spesielt nevnt, antas at Departementet hjemler dette i domstolloven § 27, tredje 
ledd: 

«Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha 
to eller flere avdelinger.  Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd.  Den ene 
formannen velges som leder for domstolen.  Den andre formannen, eller de andre 
formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder for 
domstolen.» 

Det vurderes likevel ikke som naturlig å foreta valg av tre forliksråd fra de sammenslåtte 
kommunene inn i «nye Sandefjord kommune» fordi de tre kommunene ikke eksisterer fra 
01.01.2017. 

Av den grunn foreslås at Fellesnemnda vedtar at det velges ett forliksråd for «nye Sandefjord 
kommune» med funksjonstid fra og med sammenslåingstidspunktet. 

Videre foreslås at det legges fram en ny sak for Fellesnemnda om Valg av forliksråd i «nye 
Sandefjord kommune» med funksjonstid fra og med 01.01.2017 til og med 31.12.2019. 

En kan ikke se at dette skulle by på store praktiske problemer, men det må presiseres at valget av 
medlemmene etter domstolloven § 57, første ledd, eventuelt må foretas av Fellesnemnda innen 
15. oktober 2016. 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Stein Rismyhr og Kjell Skoli 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
 
 

 

 



UTDRAG Lov om domstolene (domstolloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5 

 

§ 27 

I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 
medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

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

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha 
to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene 
formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 
formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 
leder for domstolen. 

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

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

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

 

§ 57 

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget 
foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 
1. januar det påfølgende år. 

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som 
følger av paragrafen her og av § 27. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5


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

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant 
medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 
37 nr. 3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det 
underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det 
samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant 
varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk 
etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for 
varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet 
avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje. 

 
--- 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/843 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
43/2016 Fellesnemnda 26.04.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder fremmer ingen innstilling da saken regulerer økonomiske betingelser til folkevalgte  

 

 
Bakgrunn 
Fellesnemnda vedtok i sak 21/16 Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse og sak 80/15 
Godtgjørelse til PSU og Fellesnemnd. Denne var basert på forslag til honorarer i sak 72/15 hvor 
saken ble utsatt. Utvalget som utredet spørsmålet om honorarer fikk sitt mandat av Fellesnemnda i 
sak 49/15. Her het det bla: 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. 

I Fellesnemndas sak 80/15 er spørsmålet omkring satser for frikjøp ikke omtalt. Prosjektleder ber 
om at Fellesnemnda avklarer spørsmålet om frikjøp av politikere i forhold sak 80/15. Videre er det 
fremmet krav om utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste uten at rutine og satser er behandlet av 
Fellesnemnda. 

Saksfremstilling 

Prosjektleder legger til grunn at frikjøp av folkevalgte ikke ble omtalt i sak 80/15 fordi det er lagt til 
grunn at det ikke skal foretas frikjøp av folkevalgte. 

I forslaget fra utvalget som Fellesnemnda vedtok heter det at Kjøregodtgjørelse honoreres etter 
statens satser + legitimerte kostnader som f.eks bompenger/parkeringsavg. Dette gjentas også i 
vedtaket i Fellesnemnda sak 21/16 av 15.03.2016 Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse: 

«Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til 
medlemmene av fellesnemnda, partssammensatt 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.» 

Prosjektleder vurderer at frikjøp ikke gjennomføres, men at det gis erstatning for tapt arbeids-



fortjeneste og at dette faller innenfor begrepet legitimerte kostnader. Det foreslås derfor å etablere 
en rutine og satser som sikrer lik gjennomføring.  

Dagens tre kommuner har ulike rutiner for erstatning for tapt arbeidsfortjeneste (vedlagt). Både 
satsene og skillet mellom legitimerte og ikke-legitimerte tap er ulik. Videre har Sandefjord særskilt 
sats for hjemmeværende og pensjonister.  

Forslag til rutine og satser (nedenfor) baserer seg i hovedsak på dagens ordning i Sandefjord. 
Sammenliknet med Stokke og Andebu er denne mest lik Stokke sin modell. Forslaget fra 
prosjektleder baserer seg på at modellen skal være enkel å håndtere, og prinsippet om 
harmonisering er lagt til grunn. Sammenliknet med dagens satser i de tre kommunene så 
innebærer modellen en nedjustering for Sandefjord og en oppjustering for Stokke og Andebu.  

Prosjektleder anbefaler at rutinen skal gjelde for perioden fra konstituering av Fellesnemnda 
høsten 2015 og frem til konstituering av nytt kommunestyre i nye Sandefjord 19.10.2016. 

FORSLAG TIL RUTINE OG SATSER: GODTGJØRELSE FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Tapt arbeidsfortjeneste skal fremsettes og dokumenteres av den enkelte som krever dette dekket.           

Krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter begjæring fra den folkevalgte eller fra 
arbeidsgiver. Kravet sendes den kommune som den folkevalgte representerer. Utvalgstype, 
møtedato og antall timer tapt arbeidsfortjeneste pr. møte og foretatt lønnstrekk o.l. må være 
spesifisert. Utbetalingskommunen sender refusjonskrav til prosjektleder for nye Sandefjord hhv i 
juli og november.  

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes. 

Møtegodtgjørelse utbetales også når det kreves godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. 

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste: 

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales i inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes 
arbeidstid til; 

· Folkevalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver. Godtgjørelsen utbetales etter at 
lønnsmottakeren har dokumentert tapet eller det foreligger skriftlig bekreftelse fra 
arbeidsgiver. Alternativt kan arbeidsgiver sende refusjonskrav, maksimum 0,8 promille av 
ordførers lønn pr. time utfra den kommune den folkevalgte representerer.  

· Selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter 
legitimerte satser på grunnlag av egenmelding om inntektstap, bekreftet av revisor eller 
regnskapsfører, som begrenses oppad til maksimum 0,8 promille av ordførers lønn pr. time, 
utfra den kommune den folkevalgte representerer.  

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste: 

For ulegitimert tap i ordinær inntekt og andre inntektstap som en følge av vervet, kan det etter 
regning utbetales erstatning med inntil kr. 750,- pr. dag. Full dekning gis for 7,5 timers fravær.  

Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert inntektstap skal sannsynliggjøres. 

 



Budsjettmessige konsekvenser: 

Det er uklart hvilket økonomisk omfang dekning av tapt arbeidsfortjeneste vil medføre i 2016. Det 
foreslås derfor å avsette en foreløpig ramme på kr. 200.000 som finansieres ved bruk av 
Fellesnemndas fond. Budsjettet må vurderes på nytt i juli 2016.  

Følgende budsjettjustering foreslås: Godtgjørelse til dekning av tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 
medlemmer av Fellesnemnd, PSU og oppnevnte utvalg jfr. Fellesnemnda vedtak 80/15 og 27/16 
økes med kr. 200.000,- til kr. 890.000,-. Utgiftsøkningen dekkes ved at bruk av Fellesnemndas 
fond økes tilsvarende. 

Prosjektleders konklusjon 
Det foretas ikke frikjøp av folkevalgte for å delta i Fellesnemnd, PSU, oppnevnte underutvalg eller i 
komitéer fra konstituering i 2015 fram til konstituering nytt kommunestyre 19.10.2016.  

Prosjektleder har utarbeidet et forslag til rutine og satser for tapt arbeidsfortjeneste som grunnlag 
for behandling i Fellesnemnda. Rutinen skal gjelde for perioden konstituering av fellesnemnda 
høsten 2015 fram til konstituering av nytt kommunestyre i nye Sandefjord 19.10.2016.  

Dersom tiltaket skal gjennomføres må det stilles budsjettmidler til disposisjon. Prosjektleder anslår 
en utgiftsøkning på kr. 200.000,- og rammen bør vurderes på nytt i juli 2016. Følgende 
budsjettjustering foreslås: Godtgjørelse til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte 
medlemmer av Fellesnemnd, PSU og oppnevnte utvalg jfr. Fellesnemnda vedtak 80/15 og 27/16 
økes med kr. 200.000,- til kr. 890.000,-. Utgiftsøkningen dekkes ved at bruk av Fellesnemndas 
fond økes tilsvarende. 

Prosjektleder fremmer ingen innstilling da saken regulerer økonomiske betingelser til folkevalgte. 

 

 

 

 

Gudrun Grindaker                                              Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                      Saksbehandler 
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