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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. 

 
 
 



Side11 
 

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. 

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