
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 14.06.2016 
Tidspunkt: 10:30 - 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 
   
Administrasjonene:  

Gudrun Haabeth Grindaker 
Tina Skarheim 
Stein Rismyhr 
David Bakke Haugen deltok under behandlingen av sak 62/2016 
Steinar Lien deltok under behandlingen av sak 63/2016 

 
 
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. 60/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 24.05.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 24. mai 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 60/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 24. mai 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 61/2016 
DISPONERING AV FOND PÅ SELVKOSTOMRÅDET 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 61/2016 vedtak: 
Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 62/2016 
HØRINGSUTTALELSE TIL TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL 
TRANSPORTPLAN (NTP) 2018-2029 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch orienterte i saken. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 62/2016 vedtak: 
Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 63/2016 
HØRINGSUTTALELSE - INTERCITY, UTKAST TIL PLANPROGRAM DOBBELTSPOR 
TØNSBERG - LARVIK  
 
      

Prosjektleders innstilling: 

1. Vestfoldbanen må planlegges med sammenhengende fremtidsrettet standard hele 
veien til Skien. Det må bygges dobbeltspor på hele strekningen og ulike 
byggemåter må vurderes der anlegget vil gi vesentlige negative konsekvenser for 
omgivelsene.  

2. Det må velges en optimal korridorløsning med tilhørende optimal 
stasjonslokalisering med stort potensial for knutepunktutvikling. 

3. Stoppested i Stokke må beholdes, jf. Forhandlingsutvalgets utredning signert 
19.12.2014. 

4. Ny jernbane må planlegges med stasjon på Torp Sandefjord lufthavn. Et alternativ 
med trasé mellom Torp vest og Stokke må medtas i planområdet for å få en reell 
vurdering av korridorer og terminalløsninger på Torp. 

5. Jernbanens fysiske barrierevirkning må hensyntas. Eksisterende krysningspunkt 
beholdes og oppgraderes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om en tilføyning i pkt. 4: 

4. Det forutsettes at Stokke stasjon opprettholdes også ved dette alternativet. 

 

 

Behandling: 
Fylkesmannes høringsuttalelse til planprogram for kommunaldelplan med 
konsekvensutredning for ny Vestfoldbane parsell Tønsberg-Larvik, ble delt ut i møtet. Brevet 
følger saken som vedlegg. 

Votering: 

Prosjektleders innstilling med tilføyning i pkt. 4 enstemmig vedtatt. 

 
FNs 63/2016 vedtak: 
 

1. Vestfoldbanen må planlegges med sammenhengende fremtidsrettet standard hele 
veien til Skien. Det må bygges dobbeltspor på hele strekningen og ulike 
byggemåter må vurderes der anlegget vil gi vesentlige negative konsekvenser for 
omgivelsene.  

2. Det må velges en optimal korridorløsning med tilhørende optimal 
stasjonslokalisering med stort potensial for knutepunktutvikling. 

3. Stoppested i Stokke må beholdes, jf. Forhandlingsutvalgets utredning signert 
19.12.2014. 
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4. Ny jernbane må planlegges med stasjon på Torp Sandefjord lufthavn. Et alternativ 
med trasé mellom Torp vest og Stokke må medtas i planområdet for å få en reell 
vurdering av korridorer og terminalløsninger på Torp. Det forutsettes at Stokke 
stasjon opprettholdes også ved dette alternativet. 

5. Jernbanens fysiske barrierevirkning må hensyntas. Eksisterende krysningspunkt 
beholdes og oppgraderes. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 64/2016 
ANSKAFFELSER IKT, ORGANISERING IKT OG DIGITALISERING 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda i 
første møte etter sommeren 

4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Prosjektleder la frem forslag til to nye punkter i innstillingen: 
 

5.Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ulike    
   budsjettjusteringene. 
6.Utgiftsøkningen på tilsammen kr. 9.150.000,- dekkes ved at bruk av fellesnemndas  
   fond økes tilsvarende 

 

 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling med tillegg av to nye punkter enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 64/2016 vedtak: 
 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av 
sakens punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda 
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i første møte etter sommeren 
4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 

effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

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

6. Utgiftsøkningen på tilsammen kr. 9.150.000,- dekkes ved at bruk av 
fellesnemndas fond økes tilsvarende 

 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 65/2016 
HELHETLIG PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
Prosjektleders innstilling: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 65/2016 vedtak: 
 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 66/2016 
AVTALE OM DRIFT AV MOTTAK FOR PERSONER SOM ER UTSATT FOR SEKSUELLE 
OVERGREP (SO-MOTTAK) 
 
Prosjektleders innstilling: 
Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 66/2016 vedtak: 
Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 67/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Det ble i møtet fremmet forslag om at punkt 1 i prosjektleders innstilling skulle utgå. 

 

Behandling: 
Epost fra Kirkelig Fellesnemnd ble sendt til medlemmene i Fellesnemnda mandag 
13.06.2016. Denne følger saken som vedlegg. 

Oppdaterte tabeller til saken, pkt. 4 - "Utviklingstrekk", ble utdelt i møtet. Dette notatet følger 
saken som vedlegg. 

Det var enighet om separat avstemming. 

Votering: 

Pkt. 1 i prosjektleders innstilling vedtatt 9 mot 8 stemmer. De som stemte mot forslaget var 



Side8 
 

Bjørn Ole Gleditsch, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Håkonsen, Arild Theimann, Jan Tore 
Rui-Haugerød, Lozan Balisany, Nils Ingar Aabol og Inga M. Krossøy. 

Pkt. 2 i prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 67/2016 vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 68/2016 
SØKNAD FRA NYE SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD, BUDSJETTRAMME OG 
ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 68/2016 vedtak: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 69/2016 
UTTALELSE TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET – SAMMENSLÅING AV 
STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER – DOMSSOGN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 bør legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Jan Tore Haugerød-Rui fremmet forsalg om en presisering ved å bytte ut bør med skal, slik: 

Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 skal legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 
 

 
 
Behandling: 
Jan Tore Haugerød-Rui sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 69/2016 vedtak: 
Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 skal legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 

 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 70/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Leder av reglementkomiteen Bjarne Sommerstad orienterte om status. 

Bjørn Ole Gleditsch orienterte fra arbeidet med ordførerkjede.  

 
FNs 70/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar orienteringene til etterretning. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 71/2016 
EVENTUELT - 14.06.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Ingen saker. 

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