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37/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

Referater/orienteringer 

 Rekrutteringsprosess prosjektleder/rådmann. Muntlig orientering.  

 Grenseløse muligheter  

 Krisesenter.  

 Rammesak Sandefjord . 

 Vear-områdets tilhørighet. Muntlig orientering.  

 Teknisk samarbeid Andebu og Sandefjord kommuner. Muntlig orientering. 

 Kommunesammenslåing – Veierland. 

 Prinsipp for utpeking av nytt kommunestyre. 

 Brev til lag og foreninger. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Status prosjekt «Grenseløse muligheter». 

2. Brev av 08.05.2015 fra Tønsberg kommune. 

3. Rammer for budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 – Sandefjord kommune. 

4. Brev av 21.05.2015 fra Mona Lisa Knutsen – kommunesammenslåing - Veierland 

5. Prinsipp for utpeking av nytt kommunestyre. 

6. Nærdemokrati i nye Sandefjord kommune. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gisle Dahn Arkiv: 124  

Arkivsaksnr.: 11/3391-15    

 

INNSTILLING/BEHANDLING: 

 

Utvalgsbehandling: Dato: 

Formannskapet 

Bystyret 

 

 

STATUS PROSJEKT "GRENSELØSE MULIGHETER"  

 

Rådmannens innstilling til formannskapet: 

Rådmannen anbefaler at saken legges frem for bystyret med følgende innstilling: 

 

Statusrapport av 11. mai 2015 for prosjekt «Grenseløse muligheter» tas til orientering. 
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SAKSUTREDNING: 

 

 

Bakgrunn: 

 

Ved behandling av sak 56/14 fattet bystyret følgende enstemmige vedtak: 

 

1. Bystyret gir sin tilslutning til at prosjekt ”Grenseløse muligheter” gjennomføres i 

henhold til notat fra forprosjektet, vedlegg 1.  

 

2. Det gis et økonomisk tilskudd til gjennomføring av prosjektet oppad begrenset til 

50 % av prosjektkostnaden og til 1,4 mill kroner pr. år, totalt kr. 4,2 mill kroner. 

Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

3. Det er en forutsetning for kommunens tilskudd at prosjektledelsen legger frem 

halvårlige statusrapporter til Næringsforum og Bystyret hvor det redegjøres for 

ressursbruk og måloppnåelse. 

 

4. I en mulig framtidig storkommune med Sandefjord og eller Andebu og Stokke 

oppfordres det til at prosjektet innlemmes og eventuelt videreutvikles som en felles 

grenseløs mulighet i forhold til næringsutvikling. 
 

Saken legges frem med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 for å gi bystyret en status i 

prosjektgjennomføringen.  

 

 

Prosjektleders statusrapport:  

 

I statusrapport av 11. mai 2015 redegjør prosjektleder for «Grenseløse muligheter» for status i 

gjennomføringen. Som det fremgår av rapporten er arbeidet i startfasen og en rekke aktiviteter 

er igangsatt. Som en del av arbeidet utvikles resultatparametre som kan benyttes for å vurdere 

hvor godt de definerte målene for prosjektet blir realisert. 

 

For ytterligere opplysninger vises til statusrapporten som følger som vedlegg til 

saksutredningen. 

 

 

Rådmannens bemerkninger: 

 

Rådmannen mener prosjektledelsen har fulgt opp premissene for bystyrets tilslutning og 

økonomiske bidrag til prosjekt «Grenseløse muligheter» på en tilfredsstillende måte. 

 

Prosjektet er i en tidlig fase og det kan ikke forventes at det allerede nå skulle være mulig å se 

effekter av arbeidet mht. de definerte målene som ble satt for prosjektet. 

 

Rådmannen anbefaler at bystyret tar statusrapporten til orientering. Med bakgrunn i bystyrets 

punkt. 4 vil rådmannen anbefale at Fellesnemnda for sammenslåing av Stokke, Andebu og 

Sandefjord kommuner gis anledning til å behandle saken. 
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Vedlegg: 

 

 Statusrapport «Grenseløse muligheter» datert 11. mai 2015 u/vedlegg 

 

 

 







 

Tønsberg kommune 
Fagenhet helse og omsorg 

Saksbehandler:  
Direkte telefon: 
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Astrid Holwech 
33348711 
14/39339 
FE- 

 

  Dato: 08.05.2015 

 

 
 
Til: 
Mottakere: 
 Geir Viksand Rådmann   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra:  
Astrid Holwech 

   
Notat om: 
Justering budsjett krisesenter - kalkulerte kostnader bygging nye lokaler 
 
Da krisesenterloven trådte i kraft 1. januar 2010, ble det avtalt at Tønsberg kommune skulle være 
vertskommune for krisesentertilbudet som Krisesenterstiftelsen allerede drev i Tønsberg.  
Vertskommunesamarbeidet ble etablert mellom de 12 kommunene som allerede støttet 
Krisesenteret i Vestfold.  Samarbeidsavtale for administrativ vertskommunesamarbeid ble vedtatt 
i alle kommunestyrer og Tønsberg inngikk driftsavtale med Krisesenterstiftelsen i Vestfold. 
 
Krisesenterloven innebar et behov for økning av arealet, spesielt fordi krisesentertilbudet skal ha 
et eget tilbud til menn og ha fokus på tilbudet til barn.  Tilbudet til kvinner/barn/unge og 
menn/barn/unge skal etter loven være fysisk adskilt.  Krisesenterloven stiller også krav til 
kvaliteten på tilbudet både mht tilstrekkelig kapasitet og lokaler tilpasset individuelle behov, 
universell utforming og krav til sikkerhet. 
 
Driftsavtalen med Krisesenterstiftelsen omhandler blant annet lokaler til krisesentertilbudet.   
Krisesenterstiftelsen har i over 30 år fritt disponert en fylkeskommunal eiendom med et eldre 
bolighus ca 400 m2 sentralt i Tønsberg.  I februar 2010 kjøpte Tønsberg kommune 
naboeiendommen til krisesenteret.  Planen var å bygge 300 m2 på den nykjøpte eiendommen. 
 
For å få en rask økning av arealet og få etablert et tilbud til menn, ble det i august 2011 etablerte 
300 m2 midlertidige lokaler (brakker) på en tilstøtende eiendom som fylkeskommunen disponerte, 
mens byggesak pågikk. 
 
Etter en langvarig reguleringssak og påbegynt planlegging av nybygg, ble det høsten 2012 avklart 
at det totale arealet på ca 700 m2 (opprinnelig hus + nybygg) ikke var tilstrekkelig areal for 
krisesenteret i forhold til behovet og krav etter krisesenterloven.  Tomtearealet på den nye 
eiendommen var heller ikke stort nok til oppføring av et hensiktsmessig og kostnadssvarende 
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bygg.  Planleggingen av nybygg ble stoppet, og vurdering av alternative tomter / eiendommer / 
løsninger har siden da vært under løpende arbeid. 
 
Tønsberg kommune har våren 2015 fått på plass en god tomteløsning gjennom makeskifte med 
fylkeskommune.  Kommunen overtar eksisterende krisesenterbygg og har tilgang til ytterligere to 
tilstøtende tomter. 
 
Sammen med representanter for Krisesenterstiftelsen og ansatte i krisesenteret har kommunen 
vært på befaring på 4 krisesenter som har blitt bygget etter at krisesenterloven trådte i kraft. 
 
Det er i samarbeid med krisesenteret utarbeidet en overordnet kravspesifikasjon og romprogram 
for å komme fram til behov og krav til krisesentertilbudet. Kravspesifikasjonen ivaretar krav til 
fysiske adskilte deler kvinner/menn, tilrettelegging for barn/unge, akutt tilbud til voldsutsatte med 
rus-/psykisk helseutfordringer, universell utforming samt sikkerhetskrav. 
 
Kravspesifikasjonen viser at det er behov for et krisesentertilbud på maksimalt 1 080 m2 for alle 
de eksisterende deltakerkommunene.   
 
Det eksisterende krisesenterbygget er av eldre dato og krever renovering for at det skal 
tilfredsstille dagens krav til denne type kommunalt tilbud, som inkluderer overnatting og 
arbeidsplasser.  Reguleringsbestemmelser gjør at bygget ikke kan rives.  Tønsberg kommune vil 
vurdere å bygge et helt nytt bygg for hele tilbudet på de tilstøtende eiendommene, eller å 
renovere/bygge om det gamle i tillegg til et nytt bygg.  Den endelige løsning vil bli avklart sammen 
med arkitekt når deltakerkommunene har godkjent en økning i krisesenterbudsjettet. 
 
Begge alternativer vil medføre økte kostnader på krisesentertilbudet som må fordeles på alle 
deltakerkommunene i krisesentersamarbeidet.  Det beregnes en ferdigstillelse av bygget ca 1 1/2 
år etter at finansiering av kostnadene er godkjent i deltakerkommunene.  Det betyr at de økte 
kostnadene tidligst vil komme i krisesenterbudsjettet for 2017. 
 
Inntil 2010 fikk krisesenteret tilskudd fra staten.  Fra 2011 ble tilskuddet overført til kommunenes 
rammefinansiering.  Ved første rammeoverføring fikk alle samarbeidskommunene til Vestfold 
krisesenter overført et beløp som var litt større enn deres andel av det første budsjettet for 
krisesentertilbudet i 2011. Kommunene måtte også inntil 2010 samlet dekket 20 % av 
krisesenterets budsjett.  Tabellen under viser hvordan kostnadsfordelingen var første år etter 
rammefinansieringen av krisesentertilbudet. 
 
 
 Innbyggertall 

pr 01.01.2010 
Budsjett fordelt 
på kommune 

Antatt 
rammetilskudd 

2011 - 
krisesenter 

Differanse 
rammetilskudd 

- budsjett 

20% av budsjett  
som 

kommunene 
tidligere måtte gi 

i eget tilskudd 

Tønsberg   39 367    1 856 614     1 878 177          21 563        371 323  

Stokke    10 994      518 496        520 118           1 622        103 699  

Horten    25 678    1 211 018     1 254 250          43 232        242 204  

Larvik    42 412    2 000 221     2 060 878          60 657        400 044  

Sandefjord   43 126    2 033 895     2 093 357          59 462        406 779  

Re    8 710      410 778        446 338          35 560          82 156  

Lardal    2 409      113 612        127 777          14 164          22 722  

Nøtterøy    20 713      976 860     1 002 216          25 356        195 372  

Tjøme     4 685      220 952        226 640           5 688          44 190  

Hof    3 064      144 503        165 130          20 626          28 901  

Andebu    5 294      249 674        273 814          24 140          49 935  
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Holmestrand    10 065      474 682        476 440           1 757          94 936  

 216 517  10 211 306   10 525 133        313 828     2 042 261  

 
 
I budsjettet for 2011 ble det lagt inn en kostnad for 300 m2 lokaler.  Siden krisesenterstiftelsen fritt 
disponerte det fylkeskommunale bygget ble det ikke belastet kostnader for dette utover innvendig 
vedlikehold.  Ved at Tønsberg kommune overtar eiendommen, vil kommunen også overta 
vedlikeholdsansvaret.   
 
I 2011 budsjettet ble byggekostnader for 300 m2 nybygg beregnet til kr 20 000 pr m2, totalt 6,2 
mill. kroner.  Tønsberg kommune planlegger nå et krisesenter på total ca 1080 m2.  
 
Kostnadene for bygging av et nytt senter fremkommer som følger: 
Riving av dagens bygninger, klargjøring tomt   kr     1.000.000,- 
Fjerning av midlertidige lokaler og flytting til annen lokalitet  kr     1.000.000,- 
Bygging av 1080 kvm       kr   32.000.000,- 
Kostnader til spesielle sikkerhetstiltak    kr     3.000.000,- 
Avsetning til uforutsette forhold, prosjektering, prosjektledelse etc. kr     3.000.000,- 
 
Budsjettsum utbygging nytt Krisesenter    kr   40.000.000,- 
 
 
Budsjettsummen 40 mill kroner innebærer simulert på krisesenterbudsjettet 2015 en økning på ca 
1,7 mill kroner. Totalt simulert blir 2015-budsjett på ca 13,3 mill kroner mot eksisterende 2015-
budsjett på ca 11,6 mill kroner.  Det beregnes at kostnader til inventar ligger innenfor 
kostnadsøkningen. 
 
I vedlagte oversikt fremgår hva denne økningen vil innebære for den enkelte kommune, simulert i 
2015-budsjettet.   
 
 
Anslag kostnader nytt krisesenterbygg 

 
m

2 
 

40 mill/40 år 

Bygningsareal      1 080   

 
Totale kapital/byggekostnader pr 1000 kvm / kr 40 000 pr kvm 

  
   40 000  

 
   40 000 000  

 
Totale finanskostnader rentefot 3,8 p.a. pr 40 år 
 

     
38 500 000  

 
Finans / kapitalkostnader annuitet / 40 år 

     
  1 961 190  

Økte forsikring, vedlikehold, kommunale avgifter  
ekskl strøm og renhold 

 
310 

        
 310 000  

Anslått økte driftskostnader pga økt areal 
renhold, strøm, innvendig vedlikehold med mer 

 
129 

       
  128 571  

 
Sum årlig kostnad lokaler 

       
2 399 761  
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Simulert kostnadsfordeling 
 krisesentertilbud nybygg 

 
2015 

300 kvm / kr 20’ pr kvm 
kr 6,2 mill / 30 år 

 
Simulert 2015 

1000 kvm / kr  40’ pr kvm 
Kr 40 mill / 40 år 

 
Årlig leiekostnader   
+  renter etter renteberegningsskjema 
+  40 års nedbetaling 
+  vedlikehold, forsikringer, avgifter m.m 
+  strøm, renhold, innvendig vedlikehold m.m. 
 

         
 
 

713 614 

 
 
 

2 399 761 

 
Budsjett vederlag 

krisesentertilbud fordelt pr 
kommune  

 
 

Andel vederlag 
 i prosent 

 
Budsjett fordelt 
på kommune  

2015 inkl 
kostnader lokaler 

Budsjett 2015  
ekskl kostnader 

lokaler 
fordelt på 
kommune 

 
Simulert 

budsjett 2015 
40 mill / 40 år 

Økte kostnader 
 pr kommune 

i forhold til 
ordinært 2015 

budsjett 

Tønsberg   18,45 % 2 143 741     2 012 103       2 454 859          311 118  

Stokke    5,11 % 597 274        560 811          683 439            86 165  

Horten    11,84 % 1 381 910     1 297 158       1 581 290          199 380  

Larvik    19,20 % 2 231 667     2 094 617       2 555 371          323 704  

Sandefjord   19,95 % 2 320 107     2 177 615       2 656 367          336 260  

Re    4,05 % 475 527        446 557          543 747            68 220  

Lardal    1,08 % 131 445        123 651          149 568            18 123  

Nøtterøy    9,50 % 1 106 603     1 038 794       1 266 771          160 168  

Tjøme     2,21 % 258 442        242 833          295 868            37 426  

Hof    1,37 % 163 928        154 135          187 012            23 084  

Andebu    2,55 % 299 213        281 094          342 288            43 075  

Holmestrand    4,69 % 543 067        509 941          622 490            79 423  

  
100,00 % 

 
11 652 924 

   
 10 939 309  

     
13 339 070  

    
  1 686 146  

 
 
Før byggeprosjektet kan videreføres er Tønsberg kommune avhengig av en vedståelseserklæring 
fra samarbeidskommunene i forhold til de økte kostnadene.  Av hensyn til ansatte og brukere av 
krisesentertilbudet anmodes det om en avklaring innen sommeren 2015.
 



 

SANDEFJORD KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Eirik Fossnes Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 15/1927-2    

 

INNSTILLING/BEHANDLING: 

 

Utvalgsbehandling: Dato: 

Eldrerådet 

Rådet for funksjonshemmede 

Ungdomsrådet 

Kultur- og fritidsutvalget 

Helse- og sosialutvalget 

Plan- og utbyggingsutvalget 

Skole- og barnehageutvalget 

Formannskapet 

Bystyret 

 

 

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for bystyret med følgende 

innstilling: 

 

1 Med forutsetninger som angitt i vedlegg 1, baseres budsjettrammene i økonomiplanen 

for 2016-2019 på prioriteringer som fremgår av vedlegget. 

 

2 Skatt på formue og inntekt til kommunen innkreves etter maksimalsatser. 
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SAKSUTREDNING: 

 

Bakgrunn 

I tråd med vedtatt budsjettprosedyre, legger rådmannen frem forslag til rammer for budsjett 

2016 og for økonomiplanen 2016-2019. Forslagene er samordnet slik at årsbudsjettet inngår 

som det første året i økonomiplanperioden. Rådmannens endelige forslag til årsbudsjett og 

økonomiplan legges frem til høsten. 

 

Budsjettrammene for økonomiplanen 

Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slås sammen til én kommune fra 1. januar 2017. 

Denne rammesaken trekker opp de økonomiske linjene for Sandefjord kommune med dagens 

grenser uavhengig av kommunesammenslåingen. Forhandlingsutvalgets utredninger datert 

19.12.14 legger til grunn at den nye kommunens økonomiforvaltning skal sikre at kommunens 

økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig perspektiv.  

Kommunebudsjettet fra 2017 vil være vesentlig annerledes enn det som legges til grunn for 

denne økonomiplanen. Av hensyn til den nye kommunen og fusjonsprosessen, vil det være 

viktig at prinsippet om å sette tæring etter næring videreføres. Hver og en av de tre kom-

munene har i så måte et selvstendig ansvar for å bidra til at den nye kommunen skal få en god 

start. Rådmannens forslag til budsjettrammer er basert på ovennevnte mål, prinsipper og 

ansvar. 

Vedlegg 1 viser de forutsetninger og prioriteringer som er lagt til grunn for de foreslåtte 

rammene for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 

Rådmannens merknader 

I et langsiktig perspektiv må drifts- og investeringsutgifter balansere med kommunens inn-

tekter. God økonomistyring er ikke et mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for å 

kunne oppnå kommunens målsetting om å maksimere innbyggernes velferd over tid. Det har 

vært et prinsipp i Sandefjord kommune å sette tæring etter næring og ikke skyve utfordringer 

foran seg.  

Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg frem 

til den nye kommunen er etablert og som nemnda anser for å kunne ha konsekvenser for 

sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med 

økonomiske konsekvenser og forberede budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Rådmannen finner det derfor naturlig at denne rammesaken også blir lagt frem for 

fellesnemnda.  

Denne rammesaken vil være den siste som omhandler dagens Sandefjord.  Neste års 

rammesak vil omhandle "nye" Sandefjord.  

Dokumenter i saken: 

1. Rammer for budsjett 2016 og økonomiplanen 2016-2019. 





SV: Prinsipp for utpeking av nytt kommunestyre 
 
fr 05.06.2015 21:51 
 
 
 
Vi viser til kommunens henvendelse. 
 
Fellesnemnda har fattet følgende vedtak: 
«1) Fellesnemnda legger til grunn at representantene til nytt felles kommunestyre fra konstituerende 
møte i oktober 2016 og ut valgperioden oppnevnes basert på valgresultatet i 2015.  

2) Saken oversendes Andebu og Stokke kommunestyre for behandling.  
3) Saken oversendes fylkesmannen til stadfesting.» 
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger til vedtaket. 
 
I saksutredningen for fellesnemnda fremholdes det at det kan tenkes to måter å oppnevne 
representantene fra Andebu og Stokke på:  
1) Kommunestyret velger representantene etter forholdstallsprinsippet slik kommunestyret 
oppnevner politiske utvalg  

2) Representantene er oppnevnt som om det var hhv 7 og 11 representanter som skulle velges ved 
valget i 2015.  
 
I følge kommunens oversendelse legger koordinator for fellesnemnda til grunn at 
kommunestyrerepresentantene som blir med i det nye kommunestyret oppnevnes som om de hadde 
vært valgt til et kommunestyre med hhv 7 og 11 representanter. Varamedlemsrekkefølgen kan i 
tilfelle følge tilsvarende prinsipp. 
 
Vi vil bemerke at  innvalgte representanter kan bytte parti eller blir partiløse  i perioden fra valget i 
2015 til oktober 2016. Dersom kommunen legger alternativ 2/koordinators forutsetning til grunn, 
kan det derfor være en fordel om kommunene presiserer om det er de hhv 7 og 11 første personene 
innvalgt i Andebu og Stokke som skal oppnevnes, eller om det er de hhv 7 og 11 første 
partirepresentantene som skal velges.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Fred-Ivar Syrstad 
Prosjektleder kommunereform 
Dir.tlf. +47 33 37 11 56 
Fylkesmannen i Vestfold  
E-post: fmvesyr@fylkesmannen.no 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold 

 
 
 
Fra: Tveit, Lars Joakim [mailto:Lars.Joakim.Tveit@stokke.kommune.no]  
Sendt: 25. mai 2015 19:14 
Til: Syrstad, Fred-Ivar; Postmottak Vestfold 
Kopi: Lodden, Petter 
Emne: SV: Prinsipp for utpeking av nytt kommunestyre 

 
Og nå med vedlegg 



  
  
Med vennlig hilsen 
  
Lars Joakim Tveit 
Rådmann 
Stokke kommune 
Tlf 33 29 50 11 / 90 75 69 26 
Facebook: https://www.facebook.com/stokke.kommune?fref=ts 
  
Fra: Tveit, Lars Joakim  
Sendt: 25. mai 2015 7:11 
Til: Syrstad, Fred-Ivar; 'Postmottak Vestfold' 
Kopi: fmveplo@fylkesmannen.no 
Emne: Prinsipp for utpeking av nytt kommunestyre 
  
Hei 
  
Vedlagt oversendes brev med spørsmål om prinsipper for utpeking av nytt kommunestyre. Spørsmålet 
gjelder perioden 1. januar 2017 (dvs fra konstituering 2016) og ut valgperioden. 
  
Mitt brev journalføres i Sandefjord, da de journalfører post for SAS. Svar bes sendt både til meg, så 
sørger jeg for journalføring. 
  
Det er svært viktig for oss at spørsmålet vi stiller avklares i god tid før valget 2016, og det vil derfor 
være fint om vi får dette til før sommeren. 
  
Ta gjerne kontakt ved evt spørsmål. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Lars Joakim Tveit 
Rådmann 
Stokke kommune 
Tlf 33 29 50 11 / 90 75 69 26 
Facebook: https://www.facebook.com/stokke.kommune?fref=ts 
  
 



Lag og foreninger i
Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

10. juni 2015

NÆRDEMOKRATIORDNING I NYE SANDEFJORD KOMMUNE

I forbindelse med at nye Sandefjord kommune etableres fra 1. januar 2017 har
Sandefjord bystyre og kommunestyrene i Andebu og Stokke vedtatt at det skal
etableres utvalg for nærdemokrati i ulike geografiske områder av den nye
kommunen. Det skal også etableres eget politisk hovedutvalg for by- og
stedsutvikling.

Et nærdemokratiutvalg er en ordning hvor innbyggerne kan øve innflytelse på noen
av de politiske beslutningene i kommunen. I nåværende Sandefjord kommune er det
nærmiljøutvalg i tilknytning til alle barneskolene. Disse arbeider for å sikre gode
oppvekstsvilkår for barn og unge. Utvalgene mottar kommunal støtte til sin
virksomhet. Denne ordningen skal videreføres og videreutvikles.

Det er nedsatt en egen politisk temakomite som skal utarbeide forslag til en
nærdemokratiordning. Vi er opptatt av å styrke kontakten mellom innbyggerne og de
folkevalgte.

Vi ber derfor om innspill til innhold, organisering, antall utvalg, ivaretagelse av
nærmiljø, behov for nærdemokrati etc. Frist for å avgi uttalelse settes til 10. juli 2015.
Uttalelser sendes postmottak@stokke.kommune.no.



På bakgrunn av de innkomne innspill vil det bli utarbeidet en skisse til
nærdemokratiordning. Skissen fremlegges og presenteres på følgende møter:

24. august i Andebu, skytterhuset på Døvle kl 18.30 – 20.30.

26. august i Stokke, Melsom skole kl 18.30 – 20.30.

31. august i Sandefjord, bystyresalen kl 18.30 – 20.30.

Møtene vil være åpne for alle, og agendaen for møtene vil være:

a. Informasjon om dagens ordninger
b. Erfaringer fra andre kommuner
c. Oppsummering av innspill fra lag og foreninger i kommunene
d. Debatt og ytterligere innspill

Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å delta på møtene med flere deltagere slik at vi
får best mulig grunnlag for å gjøre nye Sandefjord kommune til et forbilde for
nærdemokratiet!

Med vennlig hilsen
Temakomiteen for nærdemokrati
i nye Sandefjord kommune

Nils Ingar Aabol Bjørn Ole Gleditsch Hilde Hoff Håkonsen
Leder

Helene Eriksen Kåre Pettersen Anders Sperre
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38/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.05.2015 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling:  

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Bakgrunn for saken: 

 

Fellesnemnda har i sine møter så langt behandlet møteprotokoll fra forrige møte. 

Koordinators vurderinger 

Det har ikke fremkommet innsigelser til møteprotokollen fra møtet 19. mai 2015, og 

møteprotokollen anbefales godkjent. 

 

 

Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra møtet 19.052015 

 

 

 



 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 

 

SANDEFJORD KOMMUNE 
 

 

 
 

 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesnemnda 
 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com)  

Møtedato: 19.05.2015 Tid: 08.30 – 12:15 (busstur 12:15 – 15:45) 

 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Varamedlem Audun Tjomsland H Anne Strømøy 

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V   

Medlem Morten Joel Istre AP  

Medlem Lozan Balisany AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård H   

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

    

 

 

Behandlede saker: 26/15 - 36/15 og referatsaker 1/15 – 8/15 

 

 

 

 

 

Sandefjord, 19.05.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

leder   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

26/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTENE 14.04.2015 OG 

27.04.2015 

 

27/15 KARTLEGGING (IKT, PERSONALRUTNER M.M) 

 

28/15 UTLYSNING AV INTERNE STILLINGER 

 

29/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

30/15 SKYGGEBUDSJETT 2016 

 

31/15 POLITISKE HOVEDUTVALGS ANSVARSOMRÅDER 

 

32/15 PRINSIPPER FOR UTPEKING AV REPRESENTANTER TIL NYTT 

KOMMUNESTYRE 

 

33/15 ADMINISTRATIV RESSURSSITUASJON FOR FELLESNEMNDA OG PSU 

 

34/15 REKRUTTERINGSPROSESS PROSJEKTLEDER/RÅDMANN 

 

35/15 VALG, TEMAKOMITE NÆRDEMOKRATI 

 

36/15 BETINGELSER PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN (u.off § 12, 1.ledd) 

 

 

 

 

Referatsaker: 

R 1/15 RESSURSHEFTE FOR TILLITSVALGTE – UTDANNINGSFORBUNDET 

OG KOMMUNEREFORMEN 

 

R 2/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

INFORMASJONSVIRKSOMHET 

 

R 3/15 SØKNAD FRA SAS – KOMMUNENEN OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

FORMIDLINGS- OG INFORMASJONSVIRKSOMHET 

 

R 4/15 INVITASJON TIL PILOTPROSJEKT FOR BRANN- OG REDNING 

 

R 5/15 KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG FORHOLDET TIL 

KOMMUNEREFORMEN 
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R 6/15 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG 

SANDEFJORD KOMMUNER, VESTFOLD FYLKE 

 

R 7/15 VÅR LOKALE FRAMTID – DITT VALG 

 

R 8/15 STATSBUDSJETT 2015 – TILSAGN OM PROSJEKTSKJØNNSMIDLER – 

KAPITTEL 571, POST 64, PROSJEKTNR 608035 – 

KOMMUNEREFORMAN – STØTTE TIL ERFARINGSFORMIDLING 

 

EVENTUELT 
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26/15  

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTENE 14.04.2015 OG 27.04.2015 

 

 

Innstilling:  

Møteprotokollene fra møtene 14.04.2015 og 27.04.2015 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollene fra møtene 14.04.2015 og 27.04.2015 godkjennes. 

 

 

27/15  

KARTLEGGING (IKT, PERSONALRUTNER M.M) 

 

 

Innstilling:  

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  

3. Ansattes representanter inviteres til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  
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3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

e. IKT 

f. Personal/HR 

g. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

h. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

 

28/15  

UTLYSNING AV INTERNE STILLINGER 

 

 

Innstilling: 

 

Frem til den nye Sandefjord kommune er etablert 1.januar 2017 skal Stokke, Andebu 

og Sandefjord kommuner informere hverandre før tilsetting i nye og ledige leder- og 

stabsstillinger og vurdere samarbeid der det er mulig.  

Gjelder følgende stillinger: 

1. Rådmann og dennes ledergruppe  

(kommunalsjefer, etatsjefer, økonomisjefer, personal- og 

organisasjonssjefer) 

2. Lederstillinger over avdelingsledernivå eller enhetsnivå  

(seksjonssjefer, fagsjefer) 

3. Rådgivernivå, saksbehandlere og konsulenter i typiske rådhusfunksjoner, 

stabsfunksjoner og etatsfunksjoner 

Rutine for rekruttering av nye og ledige stillinger i Stokke, Andebu og Sandefjord 

1. Den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør vurdere om det kan 

foretas en intern konstituering i stillingen i påvente av sammenslåingen. 

Orientering gis rådmannen i den kommunen som har ledighet, samt 

prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

2. Tillitsvalgte orienteres og involveres etter de rutiner som gjelder i den 

enkelte kommune. 
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3. Om leder vurderer at det må rekrutteres til stillingen bør vedkommende 

leder først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i de tre kommunene 

eller om samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen lyses ut 

eksternt. 

4. Rådmannen i den kommunen som har ledighet er ansvarlig for 

beslutningen. Han orienterer prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord 

kommune. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Frem til den nye Sandefjord kommune er etablert 1.januar 2017 skal Stokke, Andebu og 

Sandefjord kommuner informere hverandre før tilsetting i nye og ledige leder- og 

stabsstillinger og vurdere samarbeid der det er mulig.  

Gjelder følgende stillinger: 

1. Rådmann og dennes ledergruppe  

(kommunalsjefer, etatsjefer, økonomisjefer, personal- og organisasjonssjefer) 

2. Lederstillinger over avdelingsledernivå eller enhetsnivå  

(seksjonssjefer, fagsjefer) 

3. Rådgivernivå, saksbehandlere og konsulenter i typiske rådhusfunksjoner, 

stabsfunksjoner og etatsfunksjoner 

 

Rutine for rekruttering av nye og ledige stillinger i Stokke, Andebu og Sandefjord 

1. Den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør vurdere om det kan 

foretas en intern konstituering i stillingen i påvente av sammenslåingen. 

Orientering gis rådmannen i den kommunen som har ledighet, samt 

prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

2. Tillitsvalgte orienteres og involveres etter de rutiner som gjelder i den enkelte 

kommune. 

3. Om leder vurderer at det må rekrutteres til stillingen bør vedkommende leder 

først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i de tre kommunene eller om 

samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen lyses ut eksternt. 

4. Rådmannen i den kommunen som har ledighet er ansvarlig for beslutningen. Han 

orienterer prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

 

Vedtaket oversendes kommune/bystyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord til 

orientering. 

 

Hilde Hoff Haakonsen fremmet følgende forslag: 
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Endring til pkt 1 under rutiner, den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør 

først vurdere, sammen med tillitsvalgte om det kan foretas en intern utlysning eller 

konstituering i egen kommune i påvente av sammenslåingen. 

 

Endring til pkt 3 under rutiner, om leder og tillitsvalgte vurderer at det må rekrutteres 

til stillingen bør vedkommende leder først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i 

de tre kommunene eller om samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen 

lyses ut eksternt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Haakonsen. 

Forslag fremmet av Haakonsen falt med 5 mot 12 stemmer.  

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

Frem til den nye Sandefjord kommune er etablert 1.januar 2017 skal Stokke, Andebu og 

Sandefjord kommuner informere hverandre før tilsetting i nye og ledige leder- og 

stabsstillinger og vurdere samarbeid der det er mulig.  

Gjelder følgende stillinger: 

1. Rådmann og dennes ledergruppe  

(kommunalsjefer, etatsjefer, økonomisjefer, personal- og organisasjonssjefer) 

2. Lederstillinger over avdelingsledernivå eller enhetsnivå  

(seksjonssjefer, fagsjefer) 

3. Rådgivernivå, saksbehandlere og konsulenter i typiske rådhusfunksjoner, 

stabsfunksjoner og etatsfunksjoner 

 

Rutine for rekruttering av nye og ledige stillinger i Stokke, Andebu og Sandefjord 

1. Den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør vurdere om det kan 

foretas en intern konstituering i stillingen i påvente av sammenslåingen. 

Orientering gis rådmannen i den kommunen som har ledighet, samt 

prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

2. Tillitsvalgte orienteres og involveres etter de rutiner som gjelder i den enkelte 

kommune. 

3. Om leder vurderer at det må rekrutteres til stillingen bør vedkommende leder 

først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i de tre kommunene eller om 

samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen lyses ut eksternt. 

4. Rådmannen i den kommunen som har ledighet er ansvarlig for beslutningen. Han 

orienterer prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

 

Vedtaket oversendes kommune/bystyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord til 

orientering. 
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29/15  

OVERORDNET TIDSPLAN 

 

 

Innstilling:  

 

Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

Fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

Fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

30/15  

SKYGGEBUDSJETT 2016 

 

 

Innstilling:  

 

Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger. 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger. 

 

 

31/15  

POLITISKE HOVEDUTVALGS ANSVARSOMRÅDER 

 

 

Innstilling:  

 

1. Forhandlingsutvalgets utredning til modell for politisk organisering fra og med 

kommunevalget i 2019 skal også gjelde fra 1. januar 2017. 

2. Ansvarsområdene for hovedutvalg legges fram for drøfting. 

 

 

Møtebehandling: 

Erlend Larsen fremmet følgende forslag: 

Pkt 2 endres til: 

 

Hovedutvalgenes ansvarsområder vedtas i samsvar med modellen som følger saken. 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch, fremmet følende forslag: 

 

Tilleggspunkt: 

3. Saken legges frem for PSU og Fellesnemnda når prosjektleder /rådmann er 

på plass. 

 

 

Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Larsen. 

Forslag fremmet av Larsen ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch. 

Forslag fremmet av Gleditsch ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Forhandlingsutvalgets utredning til modell for politisk organisering fra og 

med kommunevalget i 2019 skal også gjelde fra 1. januar 2017. 

2. Hovedutvalgenes ansvarsområder vedtas i samsvar med modellen som 

følger saken. 
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3. Saken legges frem for PSU og Fellesnemnda når prosjektleder /rådmann er 

på plass. 

 

 

 

32/15  

PRINSIPPER FOR UTPEKING AV REPRESENTANTER TIL NYTT 

KOMMUNESTYRE 

 

 

Innstilling:  

 

1) Fellesnemnda legger til grunn at representantene til nytt felles kommunestyre fra 

konstituerende møte i oktober 2016 og ut valgperioden oppnevnes basert på 

valgresultatet i 2015. 

2) Saken oversendes Andebu og Stokke kommunestyre for behandling. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: 

 

Nytt pkt 3: 

Saken oversendes fylkesmannen til stadfesting. 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch. 

Forslag fremmet av Gleditsch ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1) Fellesnemnda legger til grunn at representantene til nytt felles kommunestyre fra 

konstituerende møte i oktober 2016 og ut valgperioden oppnevnes basert på 

valgresultatet i 2015. 

2) Saken oversendes Andebu og Stokke kommunestyre for behandling. 

3) Saken oversendes fylkesmannen til stadfesting. 

 

 

33/15  

ADMINISTRATIV RESSURSSITUASJON FOR FELLESNEMNDA OG PSU 

 

 

Innstilling:  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Administrativ ressurs, Lars Joakim Tveit øker fra 20% til 50% frikjøp. 

 

 

Innstilling fra partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Administrativ ressurs, Lars Joakim Tveit øker fra 20% til 50% frikjøp. 

 

 

34/15  

REKRUTTERINGSPROSESS PROSJEKTLEDER/RÅDMANN 

 

 

Innstilling:  

 

Informasjonen gitt i PSUs/Fellesnemndas møte 19. mai 2015 tar til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Informasjonen gitt i PSUs/Fellesnemndas møte 19. mai 2015 tas til orientering. 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjonen gitt i PSUs/Fellesnemndas møte 19. mai 2015 tas til orientering. 

 

 

35/15  

VALG, TEMAKOMITE NÆRDEMOKRATI 

 

 

Innstilling:  

 

Anne Strømøy fritas for sitt verv som medlem av temakomiteen for nærdemokrati. 
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Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: 

 

Anders Sperre trer inn som nytt medlem. 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch. 

Forslag fremmet av Gleditsch ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Anne Strømøy fritas for sitt verv som medlem av temakomiteen for nærdemokrati. 

Anders Sperre trer inn som nytt medlem. 

 

 

36/15  

BETINGELSER PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN (u.off § 12, 1.ledd) 

 

 

Innstilling:  

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling: 

****** 

 

 

Innstilling fra partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

***** 
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Referatsaker: 

R 1/15  

RESSURSHEFTE FOR TILLITSVALGTE – UTDANNINGSFORBUNDET OG 

KOMMUNEREFORMEN 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 2/15  

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL INFORMASJONSVIRKSOMHET 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 3/15  

SØKNAD FRA SAS – KOMMUNENEN OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

FORMIDLINGS- OG INFORMASJONSVIRKSOMHET 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 4/15  

INVITASJON TIL PILOTPROSJEKT FOR BRANN- OG REDNING 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 5/15  

KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG FORHOLDET TIL KOMMUNEREFORMEN 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 



  

Side 14 av 15 

 

R 6/15  

VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD 

KOMMUNER, VESTFOLD FYLKE 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 7/15  

VÅR LOKALE FRAMTID – DITT VALG 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

R 8/15  

STATSBUDSJETT 2015 – TILSAGN OM PROSJEKTSKJØNNSMIDLER – 

KAPITTEL 571, POST 64, PROSJEKTNR 608035 – KOMMUNEREFORMAN – 

STØTTE TIL ERFARINGSFORMIDLING 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

 

EVENTUELT 

 

 Erlend Larsen fremmet følgende forslag: 

 

Fellesnemnda ber om fremlagt sak vedrørende periodens varighet for 

medlemmer som konstitueres til styrer i stiftelser og legater. 

 

 Audun Tjomsland orienterte fra temakomiteen kommunevåpen og ordførerkjede. 

 Fellesnemnda ber om at det i møteplan for 2. halvår 2015 også tas hensyn til et møte 

for bearbeiding av skyggebudsjettet. 

 Fellesnemnda ber om at det opprettes en fast sak hvor status fra temakomiteene 

orienterer for Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda og at det er fastsettes egen skal 

til hvert møte for referatsaker. 

 Møte den 16. juni kl 09.00 – 12.00, blir vanlig møte uten befaring. Nytt møte settes til 

den 25. juni kl 09.00 – 11.00, for å behandle innstilling til ny prosjektleder/rådmann. 

Møtested Andebu kommune, og med befaring. 
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39/15 STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Partssammensatt utvalg 16.06.2015 

39/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

Saken tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken 

Fellesnemnda vedtok i sak 27/15 den 19.05.15 å igangsette kartlegging innenfor flere 

administrative områder. Koordinator ønsker å orientere fellesnemnda om oppfølgningen av 

vedtaket. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok den i sak 27/15 den 19.05.15 følgende: 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med 

representanter fra hver kommune.  

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

Rådmennene har i fellesskap oppnevnt følgende grupper: 

IKT: 

Lars Petter Kjær, leder 

Harald Martinsen 

Hilde Hessevik 

Stefan Lilleås 

Tillitsvalgt: Siv R.U. Breitve (oppnevnt av de tillitsvalgte) 
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Personal/HR/Skisse omstillingsdokument: 

Lars Petter Kjær, leder 

Truls Hvitstein 

Eirin Farmen 

Magne Eckhoff 

Tillitsvalgt: Roar Gunnufsen og Bente Nordengen (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap: 

Gisle Dahn, leder 

Stein Rismyhr 

Lars Joakim Tveit 

Tillitsvalgt: Arne Antonsen (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

Arkiv: 

Eirin Farmen, leder 

Jahn Pettersen 

Mette Wiik 

Tillitsvalgt: Ida Marie Torhaug (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

 

Mandatet for gruppene er å kartlegge som grunnlag for fremtidige beslutninger samt kartlegge 

fremtidige handlingsalternativer. 

Videre er det også opprettet en arbeidsgruppe for utarbeidelse av skyggebudsjett 2016, jfr. 

fellesnemndas sak 30/15 den 19.05.15. Gruppa består av: 

Eirik Fossnes, leder 

Torun Årset 

Bertine Myhre 

Tillitsvalgt: Anne Merete Sørensen 

 

 

I tillegg til ovennevnte er det også samarbeid på følgende områder: 

Kulturskolen:  Felles informasjonsbrosjyre og mulighet for å søke skoleplass på alle 

kulturskolene fra skoleåret 15/16. Felles personalmøte. 

Informasjon: Felles informasjonsarbeid med blant annet egen facebook-side for 

ansatte i den nye kommunen, utarbeidelse av felles informasjonsbrev og 

egen hjemmeside for SAS-prosessen. 

Oppvekst:  Informasjonsutveksling 

Helse/omsorg: Informasjonsutveksling 
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Økonomi:  Informasjonsutveksling samt felles bankanbud fra 2016.  

Personal/HR: Informasjonsutveksling 

Arkiv:   Informasjonsutveksling 

De ansatte organisasjoner gjøres kjent med møtene som holdes. De tillitsvalgte har også egne 

møter for tillitsvalgte i nye Sandefjord kommune. 

Videre har pensjonskassene igangsatt sammenslåingsprosessen. Det er nedsatt en 

samarbeidsgruppe for sammenslåing, og sammenslåingsprosessen er forankret i 

pensjonskassenes styrer. 

Kirken har også igangsatt forberedende arbeid med mål om sammenslåing 01.0117, og 

stillingen som prosjektleder/ny kirkeverge er utlyst. 

 

Koordinators vurderinger 

Det er positivt at kommunene har igangsatt samtaler for å bli kjent med hverandres 

organisasjoner. De møtene som avholdes er innenfor mandatet fellesnemnda har gitt. Når 

prosjektleder har tiltrådt forutsettes det at aktiviteten i det administrative arbeidet øker 

betydelig. Saken legges frem som en orienteringssak for at fellesnemnda er kjent med 

pågående administrative møteaktivitet. 
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 40/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Partssammensatt utvalg 16.06.2015 

40/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

Saken tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken 

Overordnet tidsplan behandles i hvert møte i fellesnemnda, jfr. fellesnemndas vedtak i sak 

29/15 den 19.05.15. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok i sak 29/15 den 19.05.15 følgende: 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

Da fellesnemnda behandlet saken 19.05.15 var følgende milepæler med i planen: 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda, bli kjent 

April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig 

Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at 

prosjektleder/rådmann er ansatt. 

Desember 2015 – Omstillingsplan 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas 

Desember 2016 – Kommunevåpen klar til profilering 

Koordinators vurderinger 
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Det ble i sak 30/15 vedtatt at fellesnemnda skal behandle et skyggebudsjett i desember 2015 

for budsjettåret 2016. Dette er derfor tatt inn i denne oversikten: 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda, bli kjent 

April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig 

Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at 

prosjektleder/rådmann er ansatt. 

Desember 2015 – Omstillingsplan 

Desember 2015 – skyggebudsjett for 2016 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas 

Desember 2016 – Kommunevåpen klar til profilering 

Som nevnt i saksutredningen til behandlingen i fellesnemnda 19.05.15 bør fullstendig 

fremdriftsplan utarbeides når prosjektleder har tiltrådt. Arbeidet er omfattende og tidkrevende, 

og mange bør involveres. 
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41/15 PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/15 Partssammensatt utvalg 16.06.2015 

41/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

 

1. Prosjektleder/ny rådmann bes prioritere arbeidet med å avklare administrativ 

ledergruppe både med tanke på organisering og rekruttering.  

2. Prosjektleder/ny rådmann bes legge frem sak om prosjektorganisering, prosjektplan 

samt forslag til delegering fra fellesnemnda til administrasjonen. 

 

Bakgrunn for saken 

Arbeidsutvalget vedtok 02.06.16 i sak 012/15 følgende: 

Rådmennene bes utarbeide forslag til prioriterte oppgaver frem til 01.01.17. Saken 

legges frem i PSU/fellesnemndas møte 16.06.15. 

Saken legges fram på bakgrunn av dette vedtaket. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok 10.03.15 i sak 016/15 følgende: 

Fellesnemnda viser til rådmennenes forslag om rekruttering av midlertidig bistand til 

Fellesnemnda. 

 

Fellesnemnda vil i perioden frem til ny rådmann/prosjektleder er på plass benytte seg 

av:  

Alternativ a) – temabasert bistand.  

 Konkrete fagpersoner frigjøres til definerte oppgaver tilpasset de ulike 

arbeidsutvalgenes mandat.  

 Eks. XX til å bistå ved forhandlinger av frikjøp av tillitsvalgte.  

 XX rapporterer til arbeidsutvalget – ikke til «sin» rådmann 

 Behovet for at XX «frikjøpes» vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

Den 14.04.15 er følgende protokollert under «Eventuelt» fra fellesnemndas møte: 
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Det ble reist spørsmål til fellesnemnda om det er mulig å gi økt administrativ 

støtte til arbeidet i fellesnemnda, og om det er mulig å igangsette deler av 

integrasjonsprosessen før ny prosjektleder er på plass  

 

Arbeidsutvalget får fullmakt til se på muligheten for å benytte de nødvendige 

støttefunksjoner som kreves for å sikre fremdrift i prosessen frem til formell 

ansettelse av ny prosjektleder/rådmann er på plass. Det legges frem en sak for 

fellesnemnda.  

Den 19.05.15 behandlet fellesnemnda mandat for koordinator i sak 26/15, og følgende mandat 

ble fastsatt: 

 Ansvarlig for gjennomføring av vedtak i Fellesnemnda 

 Saksforberedende arbeid, samt oppfølging 

 Overordnet koordineringsansvar. 

 Delta på møtene i Fellesnemnda, PSU, arbeidsutvalget og 

ansettelsesutvalget, samt følge opp alle underkomiteer. 

 Komme med forslag til videre arbeid i tett dialog med de to andre 

rådmennene. 

 Utarbeide kartleggingsgrunnlag etter vedtak i nemnda. 

 Nærmere oppgaver avtales etter hvert. 

Koordinator har tatt spørsmålet opp med øvrige rådmenn. Selv om fellesnemnda er 

arbeidsgiver for ansatte i den nye kommunen og ikke i de tre eksisterende kommunene 

uttrykker alle rådmenn at de gjerne ønsker å bidra i etableringen av den nye kommunen på en 

god og konstruktiv måte. 

 

Koordinators vurderinger 

Det er en svært omfattende jobb som skal gjøres når tre kommuner skal slås sammen innen 

01.01.17. For eksempel må: 

- ca 4500 ansatte overføres til ny kommune. Arbeidsavtaler må gjennomgås. 

- den administrative organiseringen fastsettes 

- alle reglement (politiske og administrative) gjennomgås og vedtas 

- lokalisering av tjenester avklares 

- budsjett koordineres og utarbeides 

- interkommunale avtaler og eierskap avklares 

- en rekke avtaler gjennomgås og evt forhandles på nytt 

- IKT-systemer gjennomgås med tanke på nytt samlet behov. Anskaffelse av nye systemer 

må anskaffes etter anbud, og systemene implementeres. Erfaring viser at dette er prosesser 

som kan ta mer enn ett år for de mest omfattende systemene. 

Etter koordinators vurdering er det to forhold som er svært viktige å avklare så tidlig som 

mulig: 
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- Administrativ ledelse og prosjektledelse 

- Prosjektplan 

Det er i dag 20 ledere i de tre administrative ledergruppene, og det skal etableres en gruppe på 

7 eller 8 personer. Det er ennå ikke avklart om det skal være en eller to stabsledere, jfr. det 

administrative organisasjonskartet som er vedtatt i forhandlingsutvalget utredning: 

 

Prosessen frem til nå har vært politisk styrt. Det har vært vist godt politisk lederskap som har 

dannet grunnlaget for vedtaket om sammenslåing. 

Etter koordinators vurdering vil prosessen fremover få et langt mer administrativt preg, da det 

skal etableres en stor administrativ organisasjon. En rekke beslutninger skal fattes, og det er 

derfor viktig å få avklart hvem som er beslutningstakere og hvilken myndighet de skal ha. Det 

skal gjøres store omstillinger innenfor hvert enkelt fagområde, og det er viktig at 

beslutningstakerne har legitimitet til å fatte beslutninger. Det vil derfor være en fordel å 

avklare hvordan den endelige administrative ledergruppen skal se ut organisasjonsmessig og 

personalmessig siden denne gruppen vil være svært sentral i den videre 

omorganiseringsprosessen. Videre vil det være nødvendig å avklare hvordan 

prosjektorganisasjonen skal bemannes og ledes. Administrasjonens fullmakter må også 

avklares for å få gode og forutsigbare rammebetingelser både for fellesnemnda og 

administrasjonen. 

Videre er det nødvendig å starte arbeidet med en prosjektplan så snart som mulig. En 

overordnet prosjektplan er nødvendig i den fortløpende planleggingen av hvilke tema som må 

prioriteres, hvilke frister som settes, hvem som bør involveres og hvordan organisasjonen skal 

nå målene. Koordinator legger til grunn av dette er noe av det første prosjektleder/ny rådmann 

vil igangsette. 
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42/15 INFORMASJON FRA TEMAKOMITEENE 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken 

Fellesnemnda vedtok den 19.05.15 under Eventuelt at det skulle opprettes fast sak med 

orientering fra temakomiteene i hvert møte i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. 

Koordinators vurderinger 

Orienteringen bør kunne gis muntlig. Eventuell oppfølgning fellesnemnda ønsker kan 

referatføres fra fellesnemnda møter under denne saken eller under Eventuelt. 
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43/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDAS VIRKSOMHET 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

1. Det legges frem et detaljert budsjett for kommunesammenslåingen på fellesnemndas 

møte i september. 

2. Hver enkelt kommune dekker sine kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, 

mens felleskostnader dekkes av fellesnemnda. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Det er ikke fastsatt budsjett for sammenslåingen. Det gis en økonomisk støtte til 

sammenslåingsprosessen på kr 40 000 000 nå og kr 30 000 000 i 2017. 

Det bør vedtas et budsjett for sammenslåingen for å sikre god økonomisk oversikt samt kunne 

prioritere aktiviteten innenfor de økonomiske rammene. 

Saksutredning 

Sandefjord kommune har forskuttert 1 000 000 til fellesnemndas virksomhet inntil staten 

utbetaler økonomisk støtte til sammenslåingen. Administrasjonen har fastsatt rutine for den 

økonomiske virksomheten hvor koordinator attesterer alle utlegg. I og med at Sandefjord 

kommune er regnskapsfører for virksomheten anviser rådmannen i Sandefjord kommune alle 

utlegg. På denne måten sikres det god oversikt over påførte kostnader. 

Kostnadene kan deles i to – kostnader knyttet til folkevalgt aktivitet og kostnader knyttet til 

administrativ aktivitet. Når det gjelder den politiske aktiviteten er det viktig å kunne avsette et 

tilstrekkelig beløp slik at det kan avholdes god politisk virksomhet frem til 01.01.17. Når det 

gjelder den administrative aktiviteten er det etter koordinators vurdering på dette området det 

økonomiske behovet er størst i og med at det skal foretas en rekke investeringer i IKT-

systemer, en del lønnskostnader vil være nødvendig før den nye kommunen etableres samt 

øvrige administrative kostnader. 

Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke mottar 40 millioner å dekke engangskostnader 

ved kommunesammenslåingen i 2015. Når sammenslåingen er skjedd i 2017 mottar den nye 

kommunen ytterligere 30 millioner kroner til reformstøtte. Beløpet er til fri bruk, men vil 

inngå som en del av den nye kommunens inntekter i 2017. Dersom sammenslåingen koster 

mer enn den statlige støtten må den nye kommunen dekke dette selv. 
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Det vil bli gitt et inndelingstilskudd som kompensasjon for bortfall av to basistilskudd i 

15 år etter sammenslåingen, hvoretter det trappes ned over 15 år. For 2015 utgjør et 

basistilskudd ca. 12,8 mill. kroner. 

 

I tillegg har kommunene mottatt 100 000 kroner hver til dekning av kostnader for 

informasjon, og det er gitt ytterligere 600 000 kroner for informasjon kommunene gir til andre 

kommuner og øvrige aktører mot revisorgodkjent regnskap. 

 

Budsjett for fellesnemndas virksomhet bør vise spesifikasjon på konto/formål fordelt på årene 

2015 og 2016. Budsjettet bør ta utgangspunkt i fellesnemndas behov basert på de aktiviteter 

som skal gjennomføres. Sandefjord kommune har forskuttert og fører i dag regnskap for 

disponering av forskutteringsmidler og mottatte midler for informasjonsarbeid for de tre 

kommunene. Det foreslås at budsjett og regnskap for fellesnemndas virksomhet føres i hht 

Sandefjord kommunes kontostreng (fordelt på art, tjeneste, ansvar, prosjekt) siden det er 

Sandefjord kommune som fører regnskapet for fellesnemnda. 

Den økonomiske rammen til fellesnemnda foreslås satt lik tildelte tilskudd til 

engangskostnader på 40 mill. kr. 

Basert på eksempler fra andre tidligere sammenslåingsprosesser kan følgende arter være 

aktuelle: 

Konto tekst 2015 2016 Sum 

Lønn i faste stillinger    

Møtegodtgjørelse folkevalgte    

Tapt arbeidsfortjeneste    

Pensjon    

Arbeidsgiveravgift    

Skyss- og kostgodtgjørelse    

Inventar og utstyr    

Merkantil støtte    

Kontorutgifter    

Velferdstiltak    

Informasjon og profilering    

Annonser    

Opplæring    

Konsulenter    

Møter og konferanser    

Frikjøp tillitsvalgte/vikarutgifter     

Revisjon    

Tilskudd fra staten    

 

Ytterligere arter er aktuelle avhengig av innholdet i den videre arbeid. F.eks. 

ombyggingskostander, flytteutgifter, IKT systemer/tilpasninger, bruk av egne ansatte, innkjøp 

knyttet til de ulike tema/arbeidsgrupper. Reise- og møtevirksomhet vil også tilkomme, og det 

er også planlagt nytt kommunevåpen og ordførerkjede. Det anslås at et ordførerkjede kan 
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koste 250 000. Rekrutteringen av prosjektleder/ny rådmann har en kostnadsramme på 412 500 

inkl. mva. Videre har det vært brukt kr 294 608 for forhandlingsutvalget og fellesnemndas 

virksomhet så langt i tillegg til kostnadene hver enkelt kommune har benyttet. Det foreslås av 

den enkelte kommunes kostnader dekkes av kommunene selv. 

Det er ennå for tidlig å kunne spesifisere kostnadene knyttet til sammenslåingen. Et 

forholdsvis nytt eksempel er kommunene Ølen og Vindafjord som slo seg sammen i 2006. 

Fellesnemnda vedtok dette budsjettet for sammenslåingen: 

Etablering av servicesentre 10,0 mill. kr 

Inventar og utstyr, inkl. data 8,0 mill. kr 

Lønn 4,6 mill. kr 

Opplæring 1,7 mill. kr 

Bruk av egne ansatte 1,3 mill. kr 

Konsulenter 0,9 mill. kr 

Informasjon 0,8 mill. kr 

Møter og konferanser 0,6 mill. kr 

Møtegodtgjørelse folkevalgte 0,3 mill. kr 

Skyss- og kostgodtgjørelse 0,3 mill. kr 

Andre utgifter, inkl. avgangspakker 2,1 mill. kr 

Lønns- og prisstigning 1,5 mill. kr 

Sum 32,2 mill. kr 

Tallene bør brukes med varsomhet både fordi sammenslåingen skjedde for noen år siden, 

innbyggertallet er lavere (ca 9 000 innbyggere i Vindafjord) og fordi sammenslåingen gjaldt to 

kommuner. 

Koordinators vurdering 

Koordinator anbefaler at det i første møte i september 2015 legges fram et utfyllende budsjett 

for 2015 og 2016. Det er ennå for tidlig å fastsette et budsjett da det er svært mange ukjente 

faktorer, herunder IKT og lønn.  

Det anbefales at fellesnemndas budsjett ikke belastes for det den enkelte kommune har brukt 

til sammenslåing frem til sammenslåingen ble fastsatt, da det er kostnader som ikke er fastsatt 

av kommunene i fellesskap eller fellesnemnda. 
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44/15 VALG TIL STYRER I STIFTELSER OG LEGATER 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

Innstilling 

1. Styremedlemmer til stiftelser velges/utnevnes på ordinær måte ved kommunevalget 

2015. 

2. Dersom de ulike stiftelsers vedtekter krever endringer i ordinært valg/utnevning bør 

dette avklares i forbindelse med konstituerende bystyremøte/kommunestyremøter 

høsten 2015.  

   

 

Bakgrunn for saken 

Fellesnemnda behandlet i sitt møte 19.05.15 under «Eventuelt» spørsmål knyttet til valg av 

medlemmer til kommunenes styrer og legater. Fellesnemnda ønsket utredet hvorvidt det i de 

ulike stiftelser må foretas nyvalg ved opprettelse av ny kommune, eller om dette kan avventes 

til kommunevalget høsten 2019. 

Saksutredning 

«Stiftelser» er en fellesbetegnelse på stiftelser, legater, institusjon, fond mv. Disse kan være 

næringsdrivende stiftelser eller alminnelige stiftelser. Lov om stiftelser (LOV-2001-06-15-59) 

og forskrift til stiftelsesloven mv (FOR-2004-12-21-1793) regulerer området.  

Stiftelseslovens § 28 – «Styremedlemmers tjenestetid» - slår fast at styremedlemmer 

tjenestegjør i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. Et styremedlem skal 

bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.  

I stiftelser hvor det er vedtektsbestemt at ett eller flere av medlemmene skal være 

valgt/oppnevnt av kommunestyret vil valgperioden som hovedregel sammenfalle med 

kommunevalgperioden. Bestemmelsene i stiftelsens vedtekter går foran bestemmelsene i 

lov/forskrift.  

Spørsmålet er drøftet med Stiftelsestilsynet og følgende svar mottatt: 

«Hva gjelder funksjonstid for de styremedlemmene som oppnevnes fra og med 

kommunevalgperioden 2015 fremstår som den praktiske løsning at disse blir sittende 

til neste kommunevalg 2019 på tross av at kommunenes slås sammen 1.1.2017.» 

Videre sier tilsynet: 
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«Ved kommunesammenslåing må en anta at den sammenslåtte kommunens 

kommunestyre er rettsetterfølgeren av Stokke kommune (spørsmålet er stilet fra Stokke 

kommune, koordinators kommentar). En må derfor forstå vedtektene slik at det er den 

sammenslåtte kommunes kommunestyre som skal oppnevne styremedlemmer fra 

sammenslåingen trer i kraft.» 

Koordinators vurderinger 

Samtlige stiftelser hvor kommunene velger/oppnevner medlemmer må vurderes særskilt. 

Den enkelte kommune bør kartlegge omfanget av stiftelser med medlemmer oppnevnt/valgt 

av kommunestyrene og undersøke hvilke reguleringer som gjelder i de ulike stiftelsers 

vedtekter. Ved kommunevalget høsten 2015 velges/oppnevnes medlemmer fra hver kommune 

og disse tjenestegjør frem til nytt kommunevalg høsten 2019. Ved kommunevalget 2019 

velger kommunestyret i nye Sandefjord kommune medlemmer til samtlige stiftelser og 

legater. Kommunesammenslåingen isolert sett er derfor ikke grunnlag for vedtektsendringer.  

Dersom noen av kommunenes stiftelser har begrensninger i formål som knyttes til 

kommunens innbyggere må vedtektene likevel vurderes endret slik at det klart fremgår at 

hensikten med formålet opprettholdes. 
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45/15 MØTEPLAN HØST 2015 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

45/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

For annet halvår 2015 fastsettes følgende møteplan: 

PSU/Fellesnemnda: 

25.08.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord inkl. befaring Bugården ungdomsskole. 

22.09.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

27.10.15: Kl 09.00 – 16.00 i Andebu 

17.11.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord 

08.12.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

 

Ansettelsesutvalg: 

11.08.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

20.10.15: Kl 09.00 – 10.30 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

24.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

Arbeidsutvalg: 

11.08.15: Kl 10.30 – 11.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

20.10.15: Kl 10.30 – 12.00 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Andebu 

24.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

 

Bakgrunn for saken 

Arbeidsutvalget behandlet i sitt møte 02.06.15 sak om møteplan for høsten 2015. Saken 

oversendes fellesnemnda til endelig behandling. 
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Saksutredning 

Arbeidsutvalgets forslag til møteplan legges til grunn for møtevirksomheten i fellesnemnda og 

de øvrige utvalg. 

 

 


	MØTEINNKALLING SAKSLISTE
	37/15 REFERATER / ORIENTERINGER
	VEDLEGG - STATUS PROSJEKT "GRENSELØSE MULIGHETER"
	VEDLEGG - BREV AV 08.05.2015 FRA TØNSBERG KOMMUNE
	VEDLEGG - RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 SANDEFJORD KOMMUNE
	VEDLEGG - BREV AV 21.05.2015 FRA MONA LISA KNUTSEN - KOMMUNESAMMENSLÅING - VEIERLAND
	VEDLEGG - PRINSIPP FOR UTPEKING AV NYTT KOMMUNESTYRE
	VEDLEGG - NÆRDEMOKRATIORDNING I NYE SANDEFJORD KOMMUNE - BREV TIL LAG OG FORENINGER

	38/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 19.05.2015
	VEDLEGG - MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 19.05.2015

	39/15 STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID
	40/15 OVERORDNET TIDSPLAN
	41/15 PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER
	42/15 INFORMASJON FRA TEMAKOMITEENE
	43/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDAS VIRKSOMHET
	44/15 VALG AV STYRER TIL STIFTELSER OG LEGATER
	45/15 MØTEPLAN HØST 2015

