
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen 
Dato: 29.02.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:30 
 
 
Medlemmer tilstede:  

Leder  Bjørn Ole Gleditsch 
   Anne Strømøy  
   Arild Theimann  
   Bjarne Sommerstad  
   Hilde Hoff Håkonsen  
   Erlend Larsen 
   Nils Ingar Aabol 
  
Fra administrasjonen: 
   Gudrun Haabeth Grindaker 
   Tina Skarheim 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Ingen 
 
Innkallingen:Godkjent 
 
Sakslisten:Ingen  
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 09/2016 
GODKJENNING AV MØTEREFERAT 05.01.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 5. januar 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektlederes innstilling enstemmig vedtatt.  

 
AUs 09/2016 vedtak: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 5. januar 2016 godkjennes.   

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 10/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMND - MØTER 15.MARS 
2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og Fellesnemnda blir slik det fremkommer 
av saksfremstillingen.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Saken Avklaring omkring konstituering folkevalgte organ nye Sandefjord skal ikke opp i PSU.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 10/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og Fellesnemnda blir slik: 

AGENDA PSU og FN 15. MARS 2016 PSU FN 
Godkjenne protokoll PSU 19.01.2016 x  
Godkjenne protokoll Fellesnemnd 19.01.2016  x 
Fremdriftsplan budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune x x 
Utlønningsdato for nye Sandefjord kommune  x x 
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Kommunal garanti Stokke kommune - Bypakke for 
Tønsbergregionen  

 x 

Nyttårsmarkering  x 
Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse x x 
Omstillingsavtale for nye Sandefjord kommune x x 
Statusoppdatering - søknad om midler til infrastruktur  x 
Orientering fra prosjektleder – mars 2016 x x 
Orientering fra temakomiteene  x 
Kommunevåpen og ordførerkjede  x 
Budsjett og status økonomi Fellesnemnda   x 
Orientering om bruk av tilskudd - Kirkelig Fellesråd  x 
Orientering om konstituerende styremøte i Nye Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse 

x x 

Ungt Entreprenørskap i Vestfold  x 
Avklaring omkring konstituering folkevalgte organ nye 
Sandefjord 

 x 

Kommunal veterinærvakt   x 
Valg av depotleverandør for nye Sandefjord kommune   x 
Justering av prostigrenser  x 
Eventuelt  x x 

 
 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 11/2016 
FREMDRIFTSPLAN BUDSJETTGRUNNLAG NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda legger til grunn at budsjettgrunnlag 2017 for ny kommune kommer til 
behandling i juni 2016.. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda slik fremdriftsplan for budsjettgrunnlag nye 
Sandefjord kommune: 

3.juni 2016 Utsendelse fra administrasjonen 
6-7 juni 2016 Seminar for det nye bystyret, tillitsvalgte PSU og ledergruppe nye 

Sandefjord (inkl middag/overnatting) 
 

14.juni 2016 Opprettholder møter i PSU/FN som opprinnelig planlagt  
23.juni 2016 Ekstraordinært møte FN kl 9-12 for behandling av budsjettsak ny 

kommune 
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Behandling: 
 
For at det skal være tilstrekkelig til forberedelse i forkant av behandling i Fellesnemnda var 
det enighet om at administrasjonens forslag sendes ut tidligere, og at Fellesnemnda avholder 
et ekstraordinært møte for å behandle budsjettsaken.  
 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
AUs 11/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda slik fremdriftsplan for budsjettgrunnlag nye 
Sandefjord kommune: 
 

3.juni 2016 Utsendelse fra administrasjonen 
6-7 juni 2016 Seminar for det nye bystyret, tillitsvalgte PSU og ledergruppe nye 

Sandefjord (inkl middag/overnatting) 
 

14.juni 2016 Opprettholder møter i PSU/FN som opprinnelig planlagt  
23.juni 2016 Ekstraordinært møte FN kl 9-12 for behandling av budsjettsak ny 

kommune 
 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 12/2016 
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. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 12/2016 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. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 13/2016 
KOMMUNAL GARANTI STOKKE KOMMUNE - BYPAKKE FOR TØNSBERGREGIONEN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin 
garantistillelse for Bypakke Tønsbergregionen. 
 

 
Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
AUs 13/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gir sin tilslutning til Stokke kommune sin 
garantistillelse for Bypakke Tønsbergregionen. 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 14/2016 
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. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 14/2016 vedtak: 
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. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 15/2016 
RUTINE FOR UTBETALING AV MØTEGODTGJØRELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til 
medlemmene av fellesnemnda, partsammensatt 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.  
 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Det ble presisert at representanter som deltar i både Partssammensatt Utvalg og 
Fellesnemnda kun skal ha én godtgjøring.  
Administrasjonen tydeliggjør dette i rutinen. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 15/2016 vedtak: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til 
medlemmene av fellesnemnda, partsammensatt 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.  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 16/2016 
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. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 16/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument 
som gir forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående 
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sammenslåingsprosessen. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 17/2016 
AVKLARINGER OMKRING KONSTITUERING FOLKEVALGTE ORGAN NYE 
SANDEFJORD  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
Det vises til prosjektleders vurdering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 

· Arbeidsutvalget legger til grunn det som står i saken. Dette innebærer at det er én 
valgkrets. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen, men sørge for at dette skjer 
innenfor rammen av lovverket.  

· Arbeidsutvalget anbefaler at det nedsettes valgkomite bestående av representanter 
fra hvert av partiene i det nye kommunestyret.  

·  
 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
AUs 17/2016 vedtak: 

· Arbeidsutvalget legger til grunn det som står i saken. Dette innebærer at det er én 
valgkrets. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen, men sørge for at dette skjer 
innenfor rammen av lovverket.  

· Arbeidsutvalget anbefaler at det nedsettes valgkomite bestående av representanter 
fra hvert av partiene i det nye kommunestyret.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 18/2016 
STATUSOPPDATERING - SØKNAD OM MIDLER TIL INFRASTRUKTUR 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 18/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 19/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MARS 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 19/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 20/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - MARS 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles ikke i PSU. 

 
AUs 20/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 21/2016 
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 
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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. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 21/2016 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. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 22/2016 
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. 
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Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 22/2016 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. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 23/2016 
ORIENTERING OM BRUK AV TILSKUDD - KIRKELIG FELLESRÅD 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 23/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 24/2016 
ORIENTERING OM KONSTITUERENDE STYREMØTE I NYE SANDEFJORD 
KOMMUNALE PENSJONSKASSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering  
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 24/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 25/2016 
UNGT ENTREPRENØRSKAP I VESTFOLD 
 
Prosjektleders innstilling: 
Nye Sandefjord kommune tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til 
videre samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Vestfold. 
 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt 

 
AUs 25/2016 vedtak: 
Nye Sandefjord kommune tar informasjonen til orientering, og stiller seg positiv til 
videre samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Vestfold. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 26/2016 
VALG AV DEPOTLEVERANDØR FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda søker eierskap for Nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 
2017. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
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Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 26/2016 vedtak: 
Fellesnemnda søker eierskap for Nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1.januar 
2017. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 27/2016 
JUSTERING AV PROSTIGRENSER 
 

1. Prosjektleders innstilling: 
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. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 29.02.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 27/2016 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. 28/2016 
EVENTUELT - ARBEIDSUTVALGET - 29.02.2016 
 

Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker: 
Møteinnkallingen til Arbeidsutvalget vil bli publisert på nett.  

Møtet med Fylkesmannen 15. mars: 
Prosjektleder avklarer direkte med ordførerne om det er saker man ønsker å ta opp med 
Fylkesmannen. 

 
Nils Ingar Aabol: 
Refererte fra generalforsamling i Vesar. Påpeker viktigheten av at kommunene samordnes 
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om saker som har betydning for nye Sandefjord. 

Bjarne Sommerstad: 
Formannskapet i Andebu ønsker å opprette en arbeidsgruppe for å gi innspill til hvordan 
Andebu Herredshus kan benyttes etter sammenslåingen. Enighet om at dette initiativet kan 
være en referansegruppe for prosjektleders arbeid med lokasjoner. 

Bjarne Sommerstad: 
Spørsmål om hvordan Fellesnemnda skal forholde seg til innbyggerinitiativ. Enighet om at 
Fellesnemnda ønsker å følge reglene som gjelder innbyggerinitiativ for ordinære kommuner. 
Administrasjonen forbereder sak til Fellesnemnda for behandling der. 
 
 
 
 

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