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REFERAT 
 
Utvalg: MIDLERTIDIG ARBEIDSUTVALG - SAS  
Møtested: Sandefjord, formannskapssalen  
Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:00 – 16:33 
 
 
Møtte: Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Håkonsen 
Forfall: Morten Joel Istre, Nils Ingar Aabol møtte som vara 
 

1. MØTEPROTOKOKOLL FRA FØRSTE MØTE I FELLESNEMNDA  
Arbeidsutvalget anbefaler referatet godkjent, med følgende tillegg under sak 
2/15. Prosjektleder ansettes som rådmann straks etter konstituert bystyret 2016. 

   
2. MANDAT ARBEIDSUTVALGET 

 
Sammensetningen fastsettes av Fellesnemnda på nytt etter at resultat av 
kommunevalget i 2015 foreligger.  
 
Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for Fellesnemndas møter. 
Prosjektleder kan avklare med utvalget hvilke saker som er av prinsipiell 
karakter og dermed krever behandling i Fellesnemnda.  
 
Arbeidsutvalget har innstillingsrett til Fellesnemnda. 
 
Videre skal arbeidsutvalget fremme forslag om sammensetning og mandat for 
folkevalgte temakomiteer som nedsettes av Fellesnemnda. 
 
 

 
3. NEDSETTELSE AV TEMAKOMITEER 

 
Det foreslås at fellesnemda nedsetter temakomiteer for  
 
Kommunevåpen og Ordførerkjede 
Reglement for folkevalgtes godtgjørelse m.m 
Nærdemokrati 
 
Det foreslås at komiteene skal bestå av 3 til 6 medlemmer, minst en fra hver 
kommune. Kommunen velger selv sine kandidater. 
 
 

 
3. SAMMENSETNING AV ARBEIDSUTVALGET 

 
Det foreslås at arbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer, 2 fra hver kommune. 



  
4. FORSLAG TIL AGENDA FOR MØTET I FELLESNEMNDA 10.03.2015: 

 
Partssammensatt utvalg: 

1. Prosess vedr. rekruttering av prosjektleder/rådmann 
2. Kravspekk/kriterier for den nye prosjektlederen/rådmannen. 
3. Rolleforståelse for Fellesnemda og partssammensatt utvalg. 
4. Mandat for ansettelsesutvalg 
5. Sammensetning av ansettelsesutvalg 
6. Informasjonsstrategi 
7. Frikjøp  
8. Faglig og sosial samling 
9. Eventuelt 

 
Fellesnemnda: 

1. Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 13.02.2015 
2. Mandat for arbeidsutvalg 
3. Sammensetning av arbeidsutvalg 
4. Temakomiteer 
5. Bli kjent i kommunene 
6. Eventuelt 

 
 

6. SAMLING 
 Faglig og sosial samling for fellesnemnda og partssammensatt utvalg. 
 

27. – 28. april 2015 kl 11.00 – kl 13.00 andre dagen. 
Arbeidsutvalget fremmer forslag om møtested og agenda. 

 
7. PROGRAM FOR Å BLI BEDRE KJENT I DE TRE KOMMUNENE 
 

Arbeidsutvalget setter ned en mindre gruppe som får i oppdrag å utarbeide et 
program. 

 
EVENTUELT 
 
Midlertidig arbeidsutvalg fremmer forslag om at det drøftes med rådmennene om det er mulig 
å frikjøpe en person i en av de tre kommunene, i en overgangsfase nå frem til prosjektleder er 
på plass, som kan bistå med forberedelse av saker og sakskart til Fellesnemnd og 
Partssammensatt utvalg. Et annet alternativ er å kjøpe slik tjeneste eksternt. 
 
Midlertidig arbeidsutvalg fremmer forslag om at rådmennene kan bistå med å innhente 
informasjon og kartlegge avtaler som vi nå kan koordinere/samordne /eller si opp i hver enkelt 
kommune. 


